CSR GREENLAND

Årsrapport 2018

CVR-nr. 32 45 85 80

CSR GREENLAND 2020 – FOR ET BÆREDYGTIGT SAMFUND
Vision

Vi prioriterer fire strategiske fokus-

CSR Greenland ønsker en bæredygtig

områder med afgørende betydning for

udvikling i Grønland. Grønland skal

det grønlandske samfunds udvikling:

hænge sammen socialt og økonomisk,
og vi skal værne om miljøet.

UDDANNELSE
CSR Greenland skal medvirke til at

Mission

mange unge tager en uddannelse.

CSR Greenland vil være det ledende

SDG 1,4,10,17

virksomhedsnetværk for CSR. Vi vil
være sparringspartner for erhvervsli-

SUNDHED

vet og det offentlige. Vi vil være kata-

CSR Greenland skal bidrage til at hæ-

lysator for samarbejde og innovation.

ve folkesundheden.

SDG 3,4,17

Vi skal være en platform for inspiration og udvikling af initiativer, der ska-

MILJØ

ber bæredygtig adfærd i hele samfun-

CSR Greenland skal arbejde for et re-

det.

nere miljø.

Strategi: ’CSR Greenland 2020 –

ANSVARLIGE INDKØB

for et bæredygtigt samfund’

CSR Greenland skal arbejde for, at

FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig

medlemsvirksomhederne i deres ind-

udvikling (SDG’er) er en overordnet

købspolitik bidrager til øget økono-

ramme for CSR Greenlands strategi.

misk aktivitet og beskæftigelse i Grønland.

SDG 7,11,12,13,14,17

SDG 9,11,16,17
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2018

ET SPÆNDENDE ÅR
CSR Greenlands aktiviteter i 2018 er styret af vores
strategi CSR Greenland 2020 – for et bæredygtigt
samfund og med fokus på: Uddannelse, sundhed,
miljø og ansvarlige indkøb. Indsatsområderne relaterer til flere af FN´s Verdensmål.

densmålene. CSR Greenland har i sin

At arbejde for et bæredygtigt samfund

målgrupper via hjemmeside, nyheds-

betyder ikke kun en indsats målrettet virksomhedernes samfundsansvar
– det betyder en bred berøringsflade,
hvor både børn, arbejdstageren og arbejdsgiveren deltager på hver deres
måde – det er med fælles indsats at vi
kan opnå de ønskede resultater mod
en bæredygtig udvikling i samfundet.
Fællesskab er også ensbetydende med

Landsdækkende projekter
CSR Greenlands landsdækkende indsatser har god tilslutning og opbakning fra virksomheder og samarbejdspartnere på kysten. Det er glædeligt, at denne tilslutning gælder både
iblandt arbejdstagere, arbejdsgivere,
kommuner og hos Naalakkersuisut.

integrering og involvering af mange

Partnerskaber

interessenter og repræsentanter fra

Partnerskabsindsatser rækker vidt;

alle sektorer – CSR Greenland arbej-

fra skoleeleven, den sunde medarbej-

der ud fra devisen ’sammen gør vi en

der til grøn cirkulær økonomi. Det

forskel’.

bringer en mangfoldighed af aktiviteter i det ganske land. Det er glæde-

Bidrager CSR Greenland så
til en forskel?

lig med denne opbakning, netop for-

CSR Greenland gennemførte en med-

virksomhedernes sociale ansvar.

ten af 2019. Medlemsvirksomhederne vurderer, at CSR Greenland giver
dem mulighed for at deltage i konkrete CSR-relaterede aktiviteter, at de
får direkte sparring til deres CSR indsatser, og at de har mulighed for at
netværke og diskutere CSR indsatser
med andre virksomheder.

områder med berøring til 12 af FN’s 17
Verdensmål.

Kommunikation og dialog
CSR Greenland kommunikerer til sine
brev, sociale medier, artikler i Aurora og gennem direkte kontakt til medierne.

Velkommen til nye
medlemmer
Opbakning fra medlemsvirksomhederne er en forudsætning for at drive
CSR Greenland og for at omsætte CSR
Greenlands strategi til handling.
Ved udgangen af 2018 har CSR Greenland 50 medlemmer. Vores nyeste
medlem er Grønlands Revisionskontor.

di den er med til at styrke bevidstheden om bæredygtighed og ikke mindst

lemstilfredshedsundersøgelse i starten af 2018, som er gentaget i star-

strategi og indsatser prioriteret fokus-

Økonomi
En stor tak til alle medlemmer af
CSR Greenland, samarbejdspartne-

Verdensmål

re, GrønlandsBANKENs Erhvervs-

2018 blev et år med fokus på hele verdens dagsorden for bæredygtig udvikling. CSR Greenland afholdt i august

fond, Grønlands Erhverv, BikubenFonden, som har støttet projekter og
drift i 2018.

2018 en konference om FN’s Verdensmål med fhv. generalsekretær for
FN, Mogens Lykketoft, som keynote
speaker. Der blev også afholdt kursus
i verdensmålene, gennemført workshop om verdensmålene, ligesom der
blev afholdt et morgenmøde om kvinder og ligestilling i relation til ver-
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Sekretariatet
Lotte Frank Kirkegaard, sekretariats
chef gennem mange år hos CSR
Greenland fratrådte i 2018, fordi hun
og familien ønskede at flytte tilbage
til Danmark. Ulla Lynge afløste Lotte på posten som sekretariatschef den

1. august 2018. Det øvrige personale
hos CSR Greenland er: Ivinnguaq Kristiansen, kommunikations- og projektmedarbejder; Nana Mørch Christensen, studentermedhjælp; og Anne
Mette E. Christiansen, ekstern rådgiver på udvalgte opgaver.
God læselyst

Brian Buus Pedersen, Formand

2018 har været et spændende år med mange gode aktiviteter. CSR Greenlands har arbejdet med sine indsatsområder i tæt samarbejde med de
involverede partnere.
På uddannelsesområdet har 2018 budt på en guidebog til QAQISA.
Projektet Sunde Arbejdspladser har opnået over 80 deltagere, og én af de
deltagende arbejdspladser har opnået en pris som Årets aktive arbejdsplads. CSR Greenland arbejder med at skærpe opmærksomheden omkring et renere miljø. Indsatsen er den årlige oprydningsdag Saligaatsoq.
CSR Greenland gennemførte i august 2018 i samarbejde med Grønlands
Erhverv og Transparency International Greenland en velbesøgt konference om FN’s 17 Verdensmål.

TAK - Til alle samarbejdspartnere og sponsorer for et rigtigt spændende 2018
CSR Greenland takker for samarbejdet i
2018 og takker følgende for deres fortsatte støtte til foreningens arbejde; GrønlandsBANKENs Erhvervsfond, Bikuben

Fonden, Kommuneqarfik Sermersooq,
Uddannelsesstyrelsen, Tips- og Lottomidler, Departementet for Sundhed og Grønlands Idrætsforbund for deres finansiering
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til drift og med projektstøtte. Deres støtte
har gjort det muligt at fastholde antallet af
større projekter.

GRØNLAND
OG VERDENSMÅLENE
FN’s 17 verdensmål var fokus for en

Visit Greenland inviterede CSR

ralforsamling i 2015, da gene

stribe aktiviteter i august 2018. CSR

Greenland til at præsentere verdens

ralforsamlingen vedtog de 17 ver-

Greenland gennemførte kurset ”Ver-

målene med fokus på turismeerhver-

densmål, fortalte om motivationen og

densmålene i jeres organisation”,

vet på en workshop for organisatio-

baggrunden for, hvorfor FN fastsat-

hvor deltagerne fik ny og brugbar vi-

nens medarbejdere. Målet for work

te 17 mål, som skal gøre verden mere

den om de 17 verdensmål, som FN’s

shoppen var en bred introduktion til,

bæredygtig. Årsagen var ganske en-

generalforsamling vedtog i 2015. Kur-

hvorledes verdensmålene kan indgå

kelt, at nuværende generationer skal

sisterne blev introduceret til, hvordan

i Visit Greenlands arbejde som nati-

bistå med at sikre verden til fremti-

deres virksomhed kan arbejde med,

onalt turistråd. Under workshoppen

dens generationer. Verdensmålene er

måle og kommunikere de verdensmål,

blev der også mulighed for at drøfte

udformet således, at indsatser bæres

som virksomheden konkret ønsker at

eksempler på kundernes, markedets

af lokale ressourcepersoner, virksom-

arbejde med. På kurset blev der taget

og ikke mindst interessenternes for-

heder, organisationer, lokale myndig-

udgangspunkt i grønlandske virksom-

ventning til ansvarlig og bæredygtig

heder og regeringer. Det er allerede

heders arbejde med verdensmålene,

udvikling af turisterhvervet. Forvent-

en kendsgerning, at lokale virksomhe-

ligesom der også blev givet introduk

ninger, som Grønland ligesom andre

der og organisationer går i gang med

tion til hvorledes virksomheder uden

turistdestinationer skal forvente en

at arbejde med verdensmålene og

for Grønland arbejder med verdens

øget opmærksomhed omkring.

medtager dem i deres strategi – og-

målene.

så før regeringen begynder at arbejde
80 personer deltog ved konferencen

med Verdensmålene.

om Verdensmålene, som Grønlands
Erhverv, CSR Greenland og
Transparency International

FN’s generalforsamling har besluttet, at verdensmålene skal være nået

Greenland havde inviteret

i 2030. Naalakkersuisoq Vittus Qu-

til. Mogens Lykketoft,

jaukitsoq præciserede på konferen-

medlem af Folketinget,

cen, at Naalakkersuisut prioriterer

mangeårig minister og

arbejdet med bæredygtighed højt.

formand for FN’s gene-

Det afspejler sig konkret i indsatser
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inden for uddannelses- og arbejds-

land. Minngortuunnguup

markedsområdet. Selvstyret har pri-

Atuarfia i Sisimiut har sam-

oriteret investeringer inden for ved-

men med det lokale erhvervs-

varende energi højt, og at Grønland

liv gennemført projektet QAQISA,

derfor allerede i dag har opnået, at en

hvor fokus er, at elever i afgangs-

stor del af energiforsyningen kommer

klasserne gennem kontakt til er-

fra vandkraftværker. Vittus Qujaukit-

hvervslivet får en større forståelse for

soq gjorde klart, at det er nødvendigt

mulige uddannelsesvalg. Kommune-

at stå sammen for at nå verdensmå-

qarfik Sermersooq har indarbejdet re-

lene. Selvstyret har iværksat en kort-

levante verdensmål i planlægningen

lægning af, hvordan verdensmålene

af den nye bydel Siorarsiorfik. Organi-

kan indarbejdes i Selvstyrets sektor-

sationen Transparency International

planer. På konferencen præsenterede

Greenland arbejder konkret med ver-

virksomheder, organisationer, Kom-

densmål nr. 16, som handler om fred,

muneqarfik Sermersooq, og Minngor-

retfærdighed og stærke institutioner.

tuunnguup Atuarfia i Sisimiut, hvor-

Organisationen gennemfører kurser

dan de konkret arbejder med verdens

for arbejdspladser, så gennemsigtig-

målene.

hed bliver en naturlig del af virksomhedens arbejdsgang. I Grønland ar-

Grønlandsbanken har blandt andet

bejdes der med FN’s 17 verdensmål,

udviklet et Qassit-spil til børn, som

på forskellige niveauer og initiativer.

skal bruges til at øge økonomifor-

Verdensmålene skal fortsat italesæt-

ståelsen blandt børn. MIO arbejder

tes, indtil Grønland i 2030 kan rede-

med udgangspunkt i FN’s konventi-

gøre for hvor mange verdensmål, der

on om børnerettigheder konkret med

er ført ud i livet.

at italesætte behovet for at sikre trygge rammer for børns opvækst i Grøn-
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Global Compact
Compact

SOMGREENLAND
STRATEGISK VÆRKTØJ
AIR
Air Greenland tilsluttede sig FN Global
Air Greenland
har 2010 som den førCompact
i september
gennem
flere år arbejdet
ste
grønlandske
virksomhed.
dedikeret med CSR
Da Air Greenland skrev under, kom-

i netværket
mittede
de sig til atGlobal
efterleve FN Global
Compacts
ti
principper
for ansvarCompact.
lig virksomhedsdrift.

Air Greenlands arbejde med CSR tog
Principperne, der handler om mennefart, da virksomheden i omkring 2010
ske- og arbejdstagerrettigheder, klima
valgte at sætte strategisk fokus på at
og miljø samt antikorruption, er, samservicere råstofindustrien. Olieselskamen med virksomhedens strategi, udber, minevirksomheder og følgeindugangspunkt for selskabets prioritering
strier flokkedes om Grønland, og flere
af samfundsansvar.
af de store spillere, som eksempelvis
internationale oliegiganter, stillede
Air Greenlands politik for samfundskonkrete krav om, at Air Greenland
ansvar danner den overordnede ramsom samarbejdspartner skulle leve op
me for Air Greenlands arbejde med
til en række CSR-krav.
samfundsansvar, og dækker både Air
Greenland og deres datterselskaber
Derfor blev det vigtigt at formulere
Hotel Arctic samt Greenland Travel.
strategier på området og arbejde
I Air Greenlands politik for samfundsdedikeret, fortæller Mette Stenholdt,
ansvar, er der identificeret otte em-

områder som uddannelse har altid
været et kerneområde for os. Det nye
var, at vi begyndte at skrive det ned
og arbejde strategisk med det, blandt

er de områder, der rappor-

andet gennem medlemskab af CSR

teres om til FN Global Compact

Greenland og Global Compact.”

hvert år:
1)5 Adgang til transport

Som
medlem afhar
Global
Compact
Air Greenland
fokuseret
arbejdet

2)5 Involvering i lokalsamfundet

forpligter
Greenland
sighaft
til årligt
med alle 8Air
emner,
men har
eks-

3)5 Kompetenceudvikling og uddan-

at
til Global Compact om
trarapportere
fokus på kompetenceudvikling
og

nelse

aktiviteterne,
der8 er
uddannelse demen
sidste
år.kommet
I dag er der

4)5 Klimaforandring og miljø

meget
mere
medlemskabet.
etableret
en ud
helaf
afdeling,
der tager sig

5)5 Menneskerettigheder og arbejdsta-

af uddannelse og kompetenceudvik-

gerrettigheder

”Vi
også begyndt at stilleinternt
krav tilog
ling.erKompetenceudvikling

6)5 Arbejdsmiljø og sikkerhed

vores
leverandører,
nåruddannelse
vi laver nye
et prioriteret
fokus på
til

7)5 Antikorruption og forretningsetik

indkøbsaftaler,
og vi kan se en positiv
samfundet.

8)5Ansvarlig leverandørstyring

effekt af, at vi bruger vores CSR-stra-

der er CSR & HR Development ManaEmnerne
erGreenland:
resultatet af en væsentger
hos Air

tegi
aktivt
i markedsføringen.
Vores
I 2019
skærper
Air Greenland fokus

lighedsvurdering
på interes”Rigtig
mange af baseret
punkterne
i vores
sentdialog
og
ledelsesinput
i
2010.
CSR-strategi havde vi jo allerede taget

bejderes
trivsel gør
det eksempelvis
den, udviklingen,
kunder,
omverde-

Air Greenland
løbende
disgodt
fat på. Vi vurderer
har i mange
år arbejdet
se
emner
for
at
sikre,
at
politikken
på at blive en grøn virksomhed, ogfor

kvalificeret
arbejdskraft,”
siger Mette
fokus og kravene
omkring bæredyg-

samfundsansvar stadig er væsentlig

land naturligvis også.

ner, der udstikker de overordnede ret-

for deres interessenter og passer med

ningslinjer for Air Greenlands arbej-

deres forretningsmæssige prioriteter.

fokus
på miljø,
uddannelse
og medaromkring
bæredygtighed
og miljø.
Tinemmere
at rekruttere
ogfået
fastholde
nen og medarbejdere
har
skærpet
Stenholdt.
tighed og miljø, så det gør Air Green-

de med samfundsansvar og som også

Et spændende projekt Air Greenland
ser frem til at arbejde med.

Global Compact er verdens største initiativ inden for virksomheders samfundsansvar
med over 10.000 tilsluttede virksomheder og organisationer. Global Compact er en
principbaseret tilgang til samfundsansvar og bygger på ti principper fordelt på fire
hovedområder: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

www.unglobalcompact.org

GLOBAL COMPACT GRØNLANDSKE MEDLEMMER
Air Greenland

CSR Greenland

GrønlandsBANKEN

TELE Greenland A/S

Transparency International Greenland

SYV GRØNLANDSKE VIRKSOMHEDER OG ORGANISATIONER ER MEDLEMMER AF GLOBAL COMPACT
GrønlandsBANKEN

Royal Arctic Line

Tele-Post

Grønlands Erhverv

Transparency International Greenland
8
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Greenland Business Association

CSR Greenland

QAQISA
CSR Greenland fik afsluttet pilotpro-

Resultatet af pi-

jektperioden for skole-erhverv samar-

lotprojektperioden

bejdet med god opbakning fra de del-

og QAQISA-guidebogen

tagende parter i Aasiaat, Sisimiut og

har vist, at projektet er bæredygtigt.

Paamiut.

Koblingen mellem interessenterne,

QAQISA-guidebog - blev ud-

skolens leder, skoleforvaltning, lærer,
elev, forældre, erhvervslivet og deres

givet i foråret 2018. Guidebogen er

fælles engagement har skabt en gen-

en værktøjsbog, som giver deltager-

sidig motivation til i fællesskab at yde

ne konkrete bud på, hvorledes spe-

en indsats, ikke bare i et enkelt forsøg,

cifikke tiltag kan tilrettelægges og

men også overfor den næste generati-

gennemføres. QAQISA-guidebogen

on af elever i ældste trinnet.

blev finansieret af Bikubenfonden.
Alle skoler i Grønland har modtaget

Øvrige erfaringer - Minngor-

QAQISA-guidebogen, ligesom den

tuunnguup Atuarfia i Sisimiut deltog

kan downloades fra CSR Greenlands

i pilotprojektet. Qeqqata Kommu-

hjemmeside.

nia har efterfølgende besluttet, at alle skoler i kommunen fremover skal
inkluderes i QAQISA. Qeqqata Kommunia har udpeget kommunens er-

Hvad kan
jeg blive?

hvervsråd Arctic Circle Business til at være
projektansvarlig for udrulning af
QAQISA til kommunens øvrige skoler. Qeqqata Kommunia anvender
således deres indhøstede erfaringsgrundlag under pilotprojektet til selv
at gennemføre QAQISA, som en naturlig del af et årshjul for kommunens
folkeskoler.
CSR Greenland har præsenteret
QAQISA projektet, QAQISA-guidebogen samt planer for videreførelse af
projektet for skolevejledere ved deres
konference i september 2018, og ved
en konference for skoleledere i no
vember 2018.

Hvilken
uddannelse passer
til mig?

Nu gør
jeg det!

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

Som ung er det naturligt at være
Men uanset hvilken vej du
usikker på hvilken vej du skal gå i livet. vælger, og du tør tage skridtet...

QaqisA

I begyndelsen af 2018 udkom QAQISA! –
guiden til skole-erhverv-samarbejde.
Guiden er en drejebog for, hvordan man som
skole-erhverv selv kan igangsætte hele eller
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dele af projektet i sin egen by/bygd baseret
på erfaringerne fra pilotprojektet og en
lang række interviews med andre skoler og
erhvervsliv i hele landet.

Pisiffik A/S

ELEVER SKABER UDVIKLING
Grønland har behov for, at mange flere unge ser fordelene i en uddannelse og
det at blive faglært. Det kræver, at vi som virksomheder sammen løfter opgaven med at sikre, at der er praktikpladser nok.
Hos Pisiffik A/S trækker 43 elever

arbejdskraft både nu og i fremtiden,

praksis. Det er sundt for os som virk-

hver dag i arbejdstøjet i butikker, på

så skal vi tage et aktivt ansvar og ud-

somhed”.

kontor, på lager, hos slagter og hos

danne vores unge”.

bager. Det er 9% af det samlede antal
fuldtidsansatte i virksomheden.

Verdensmål nr. 4 om kvalitetsuddanDet er ikke kun samfundet, at ele-

nelse er derfor en hjørnesten i Pisiffik

verne kommer til gode: ”Vi er af den

CSR, som lægger vægt på at give nu-

Ordene lyder fra Adm. direktør Per

overbevisning, at det er udviklen-

tidens unge mennesker de erhvervs-

Steen Larsen, som understreger, at

de for Pisiffik at have en bred kon-

færdigheder, som er nødvendige for

elever er landets fremtid. ”Hos Pisiffik

takt med forskellige erhvervsskoler og

fremtidens arbejdsmarked i Grøn-

er vi meget bevidste om vores ansvar

elevtyper. Vores elever kommer med

land.

som en af landets største virksomhe-

ny viden, og de er med til at udvik-

der: Hvis vi vil have kvalificeret, lokal

le os, når de omsætter deres teori til
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Polar Seafood

– ASPIRANTUDDANNELSE
Polar Seafood er bevidst om sit ansvar for samfundet og vigtigheden heraf og vil med sit virke i
Grønland, forene hensyn til samfundet og erhvervets behov og udfordringer. På den baggrund ses
det naturligt at påtage sig et aktivt medansvar for
uddannelse af det grønlandske samfund.
Uddannelse af grønlandske trawlerof-

De første aspiranter fra første hold er

ficerer har ikke kunnet følge med ud-

i gang med at bruge officerserfaringer

viklingen i fiskerierhvervet. En del af

om bord på trawlerne, og resten er i

fiskerflåden er ændret fra små og mel-

gang med sidste del af deres uddan-

lemstore fartøjer til store, havgåen-

nelser. Da behovet stadig er stort for

de fabrikstrawlere med moderne tek-

uddannede grønlandske trawleroffice-

nologisk udstyr, hvilket stiller større

rer, er Polar Seafood i gang med for-

krav til såvel officerer som øvrige be-

beredelserne til at starte et nyt hold

sætningsmedlemmer.

op i 2019.

Polar Seafood startede derfor i 2016
et aspirantprogram i samarbejde med
den grønlandske konsulentvirksomhed Visiobox Consulting og Imarsiornermik Ilinniarfik med det mål at uddanne grønlandske officerer. Udvælgelsen er sket i samarbejde med rederiets erfarne officerer, hvoraf mange
har påtaget sig at være mentorer for
en aspirant.
Mentorordning er en vigtig del af uddannelsen. Hver aspirant er knyttet
til en mentor, som skal være med til
at sikre størst muligt udbytte gennem
hele forløbet. De skal lære aspiranterne om fiskeriet og om livet ombord og ikke mindst om det ansvar, der følger med et job som officer.
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Projekt

SUND FORNUFT
I AT VÆRE EN
SUNDE ARBEJDSPLADSER
SUND ARBEJDSPLADS
Sunde Arbejdspladser er mere og andet end frugtskåle på arbejdspladsen.
Naalakkersuisut påpeger Projektet
i sin strate- har i de
og ertrænet
en kæmpe
2017
60 ressundhedsambassadører fraCSR
storeGreenland,
dele af Grønland.
gi og målsætning for folkesundhed,
source og potentiale,
Det er sket i partnerskab
med Grønlands Idrætsforbund og Departement for Sundhed.
”Inuuneritta”, at ”Udviklingen i samsom kan medvirke til

Grønlands Idrætsforbund og
Sunde
idræt er for alle, og derfor
vil vi gøre
sundheden
i Grønland.
Flere persoDepartement
for Sundhed
bidrager
vi i langt højere grad end Projekt
tidligere
har Arbejdspladser
heden. har
trænet
60
sundhedsambassadører
i
en
indsats
for
at
forbedre
folkesundner
vil
være
fysisk
aktive
på arbejdsen hverdag, der er præget af stillesidNaalakkersuisuts
strategi
ogdet vil
Grønlandske virksomheder i partnerheden i Grønland. I vorestil
strategi
er
pladserne og i hverdagen,
og
dende aktiviteter både på arbejdet og
Lederne har det overskab med Grønlands Idrætsforbund
målgruppen bred. En undersøgelse,
have positiv indflydelse på børnene,”
i fritiden. Mindre fysisk aktivitet på
ordnede ansvar for, at
målsætning
forAviaaja
folkesundheden,
(GIF) og Departement for Sundhed.
Idrættens Analyseinstitut
lavede i
siger
Geisler fra Grønlands
arbejdspladsen opvejes ikke
af rolle
en memedarbejderne
GIF’s
har primært
har været at får en
2015, viser, at jo mere fysisk aktive
Idrætsforbund.
gennem projektet Sunde
re aktiv fritid. Fysisk aktivitet
er vigtig
sundere
arbejdsplads.
bidrage
med viden og
kompetencer
forældre er, jo mere vil deres børn
breddeidrætten
samtskal
sundogså
være det. Det betyder, at hvis vi
Hun mener, at Projekt Sunde Arfor helbredet, men det er indenfor
mindst liLederne
turde at
satArbejdspladser
heden:er sjov,
kan
nå ud til arbejdspladserne, så når bejdspladser er gået over al forventge så vigtigt, at fysisk aktivitet
se på den langsigtede
invefundet de sidste 50 år har betydet, at

at højne folkesund-

”Grønlands Idrætsforbund gik med i
vi en kæmpe skare og kan dermed
indholdsrig og styrker oplevelsen
af
stering ved at pleje de
menne-

socialt sammenhold. ”

dette projekt, da vores strategi er, at

være med til at påvirke og øge folke-

skelige ressourcer. Det betyder, at

ning. Deltagerne har været motiverede og klar til at komme ud på deres

der skal afsættes tid og ressourcer til
Det bærende element i projekt ”Sunde

sundhedsfremmende aktiviteter, som

arbejdspladser” er at uddanne sund-

kan udvikles ind i virksomhedens kul-

hedsambassadører. 78 sundhedsam-

tur og kendetegn. Lederne skal udnyt-

bassadører/SA’er fremmer fysisk aktive arbejdspladser i Grønland. SA’er-

”Man trives bedst
på
en
arbejdsplads,
hvis man ikke
te den energi, der skabes, til mere efsidder stille hele tiden.”
fektive resultater, mindre sygefravær,

ne bruger hinandens erfaringer, som

større arbejdsglæde og større motiva-

inspiration til deres videre arbejde.

tion. Lederne har derfor en afgørende

De har stor drivkraft
og er engagere-

rolle for, at sundhedsindsatsen giver
det ønskede resultat.

Sundhedsambassadør kurser i Nuuk og Sisimiut
11
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SALIGAATSOQ
Naturen i Grønland nydes og benyttes af rigtigt mange mennesker. Det
gælder både den natur, vi har i det
by- og bygdenære miljø og den udenfor beboede områder. Vi har alle en
forpligtelse til at holde vores natur og
omgivelser fri for affald. Derfor er SALIGAATSOQ en indsats som alle bør
deltage i.
CSR Greenland koordinerer sammen
med en lang række virksomheder,
kommuner, frivillige samt sponsorer

Derfor bør alle være med

10 steps til SALIGAATSOQ

SALIGAATSOQ bidrager til at skabe

Brug SALIGAATSOQ guiden, som in-

større bevidsthed om, at vi selv har et

deholder 10 gode råd til, hvordan SA-

ansvar for at minimere affald i mil-

LIGAATSOQ tilrettelægges og gen-

jøet. Det gælder både flere byer, byg-

nemføres lokalt. Guiden giver idéer og

der, virksomheder og ikke mindst fri-

inspiration til miljøindsats i egen by

villige.

eller bygd. Guiden kan ses på
www.csr.gl

Målet er at få endnu flere til at deltage i SALIGAATSOQ. Bagefter kan alle
deltagere nyde resultatet af, at lokalområdet er blevet mere ryddeligt.

den årlige oprydningsdag. Den fælles
oprydningsdag SALIGAATSOQ har
kørt i otte år.
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FORUM FOR ANSVARLIGE INDKØB
Mange virksomheder og offentlige organisationer er begyndt at stille krav m CSR i deres indkøb og udbud – og
Etikkodeks, Code of Conduct,
det kan mærkes hos leverandørerne. Det kan være komplekst at stille klare og relevante CSR krav – og det kan
sociale klausuler, CSR krav
også være en udfordring at finde en god måde at følge
op. Derfor har GE og CSR Greenland sat fokus på at øge
– kært barn har mange navne.
opmærksomheden og styrke kompetencerne på området i et samarbejde mellem medlemsvirksomhederne og
det offentlige i Forum for Ansvarlige Indkøb/FAI. Projektet
skal gennem kurser, seminarer og cases give virksomhederne
bedre kendskab til CSR krav – hvordan man som indkøber stiller
relevante krav, som leverandører kan forventes at leve op til, og hvordan man som leverandør dokumenterer, at man lever op til de stillede krav.
Forummet har til formål at skabe en bedre dialog mellem interessenter i Grønland i forhold til ansvarlige indkøb og
er etableret som et partnerskab mellem Grønlands Erhverv, CSR Greenland og Transparency International Greenland. FAI’s arbejde er lagt op i tre forskellige faser:
1) Fokus på at øge andelen af bæredygtige indkøb i Grønland
2) CSR krav i indkøb og udbud, og
3) transparens og gennemsigtighed i indkøb og udbud.

2018 aktiviteter
• Artikel, Aurora
• Kursus i Udbud
• Morgenmøde om
CSR Rapportering
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MERE MILJØRIGTIGE POSER,
TILBUDSAVISER OG ANDRE TILTAG
Hos Kalaallit Nunaanni Brugseni
valgte vi i 2018 at sætte fokus på mere
miljørigtige løsninger til vores mange kunder i Grønland. Som virksomhed er vi meget opmærksomme på
den indvirkning, vi har på miljøet, og
vi har derfor i 2018 taget initiativ til at
forbedre vores brug af plastik og papir
samt mindske vores madspild.
Vi er gået over til nye klimavenlige poser, der er fremstillet af mindst 85%
vedvarende råmaterialer fra sukkerrør. Poserne er 100% genanvendelige og kan genbruges flere gange. De
beskytter klimaet gennem lavere CO2
udledning og er nu DIN CERTCO og
Vincotte certificerede.

ønsket om flere miljørigtige tiltag. Vi

at produktionsforholdene overholder

er gået over til et trykkeri, der sikrer

Nordens og Europas skrappe miljøan-

Vi har også gjort en indsats for, at vo-

FSC, Svanemærke og Ecolabel certi-

visninger. Derudover har vi taget nye

res trykte tilbudsavis imødekommer

ficering, som blandt andet betyder,

papirløse initiativer i brug igennem
den nye Brugseni app, som samtidig
giver helt nye muligheder for handel,
markedsføring og kommunikation.
2018 har også budt på muligheder for
at mindske vores madspild. Vi har arbejdet på vores madfornuftskoncept,
således at alle butikker gør en aktiv
indsats for, at varer tæt på udløbsdatoen bliver solgt til en lavere pris.
Udover en fortsat miljøindsats i 2019
ser vi frem til et år med åbning af to
nye butikker. Med dette ønsker vi at
skabe flere lokale job og forhåbentligt
styrke og stimulere samfundsøkonomien. Vi har mange jern i ilden og ser
frem til et udfordrende år med fokus
på at bringe de gode løsninger til den
grønlandske befolkning.
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USISAAT
Ud over kerneforretningsområderne,

som erhvervspartner i Greenland Per-

Helt generelt har Usisaat altid haft

spedition- og flyttevirksomhed samt

spective med geologiprofessor Minik

stor fokus på uddannelse og har der-

autosalg og værksted, har Usisaat

Rosing i spidsen.

for valgt en firmapolitik, hvor hver ti-

gang i mange innovative projekter,

ende medarbejder er elev, lærling el-

har en positiv medarbejderpolitik,

Som en naturlig sidegevinst til spedi-

ler praktikant. Ved løbende samtaler

støtter sociale initiativer og kulturelle

tion- og flyttefaget, modtager Usisaat

med medarbejdere lægges der planer

projekter. Nedenstående er et udpluk

en masse papaffald fra emballage. Af

for både formelle og uformelle kom-

af CSR-aktiviteterne for 2018, hvor

det har Usisaat udviklet et isolerings-

petenceløft i form af kurser eller deci-

der også har været fokus på FN’s Ver-

materiale, lignende papiruld, som i

deret uddannelser. Flere af kontore-

densmål.

2018 er blevet testet af Teknologisk

leverne er således tidligere flyttemed-

Institut og ISODAN. Dette vil blive sat

arbejdere, som efter opfordring har

I 2018 har virksomheden undersøgt

i produktion i 2019 med henblik på vi-

valgt en uddannelse indenfor spediti-

mulighederne for oprettelse af en So-

deresalg fra 2020. Med dette ønsker

on eller administration med et prak-

cialøkonomisk Virksomhed, i samar-

Usisaat at være med til at skabe ar-

tikforløb i Usisaat. Det kan være én

bejde med andre interessenter, ved

bejdspladser, skabe et lokalt produkt

af grundene til, at Usisaat alene teg-

bæredygtig produktion og genanven-

samt bidrage til bæredygtighed ved

nes af lokal arbejdskraft, som desuden

delse. Usisaat har fortsat fokus på

Cirkulær Økonomi.

vælger at blive i Usisaat i en lang år-

udvikling af gletsjermelsproduktion,

række til stor værdi for virksomheden.
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AKTIVITETER 2018
Projekt

QaqisA
Partnerskaber
• Kommuneqarfik Sermersooq

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

• Departementet for Sundhed

Projekt Sunde Arbejdspladser har

• Grønlands Idrætsforbund

Grønlandske virksomheder i partner-

idræt er for alle, og derfor vil vi gøre
sundheden i Grønland. Flere perso•	Startskud
– Næste fase i Forum for Ansvarlige
Indkøb
en indsats for at forbedre folkesundner vil være fysisk aktive på arbejds-

trænet 60 sundhedsambassadører i

heden i Grønland. I vores strategi er
pladserne og i hverdagen, og det vil
•	CSR Greenland
Generalforsamling 2018
målgruppen bred. En undersøgelse,
have positiv indflydelse på børnene,”

skab med Grønlands Idrætsforbund
(GIF) og Departement for Sundhed.

Idrættens Analyseinstitut lavede i

siger Aviaaja Geisler fra Grønlands

•	QAQISA!2015,
– Ejerskab
skabt i fællesskabIdrætsforbund.
viser, at jo mere fysisk aktive

GIF’s rolle har primært har været at

PROJEKTER
• ’Sunde arbejdspladser’ 2017-2019

bidrage med viden og kompetencer

forældre er, jo mere vil deres børn

• Ny sekretariatschef
også være det. Det betyder, at hvis vi

indenfor breddeidrætten samt sundheden:

Hun mener, at Projekt Sunde Ar-

kan nå ud til arbejdspladserne, så når

bejdspladser er gået over al forvent-

være med til at påvirke og øge folke-

de og klar til at komme ud på deres

•	Er Grønland
i gang
med
Verdensmålene?
vi en kæmpe
skare
og kan
dermed
ning. Deltagerne har været motivere-

”Grønlands Idrætsforbund gik med i
dette projekt, da vores strategi er, at

• ’QAQISA’ – guide til skole-erhverv-samarbejde

•	Sund fornuft i at være en sund arbejdsplads

• ’Saligaatsoq’ – virksomhedernes oprydningsdag 2010 • ’Grøn omstilling og cirkulær økonomi’, 2016-2020

Skriftlig kommunikation ”Man trives bedst

• ’Forum for ansvarlige indkøb’, 2016-2019

sidder
• CSR nyt udsendt 8-10 nyhedsbrev
tilstille
knaphele
260 tiden.”
modtagere
samt medierne

KONFERENCE, TOPLEDERMØDER, M.FL.

• CSR.gl er opdateret på dansk og grønlandsk

på en arbejdsplads, hvis man ikke

•	
Facebook: Saligaatsoq, Sundhedsambassadører og
CSR Greenland har FB-grupper

• Generalforsamling, 22. marts 2018
• ’Grønland og verdensmålene’, Katuaq, 13. august 2018

• LinkedIn gruppe med 445 medlemmer

WORKSHOPS

Radio

• Visit Greenland

•	CSR Greenland har været på KNR Radio med
orientering om Inuummarissaasut

Kurser, Medlems- og netværksmøder

Sundhedsambassadør kurser i Nuuk og Sisimiut

• SDG

Artikler/omtaler i andre medier

• Udbud

Nuuk Ugeavis

•	CSR rapportering

Sermitsiaq

11

• Ligestilling
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BESTYRELSESPÅTEGNING
Vi har dags dato aflagt årsrapporten

Årsrapporten er aflagt i overens-

Ledelsesberetningen indeholder efter

for regnskabsåret 1. januar - 31. de-

stemmelse med årsregnskabsloven.

vores opfattelse en retvisende redegø-

cember 2018 for CSR Greenland.

Vi anser den valgte regnskabsprak-

relse for de forhold, beretningen om-

sis for hensigtsmæssig, således at års-

handler.

rapporten giver et retvisende billede
af foreningens aktiver og passiver,

Årsrapporten indstilles til generalfor-

finansielle stilling samt resultatet.

samlingens godkendelse.
Nuuk, den 20. februar 2019

		Bestyrelse

Brian Buus Pedersen		

Martin B. Kviesgaard

BESTYRELSESFORMAND		

NÆSTFORMAND

Henrik Leth		

Susanne Christensen

Julia Pars		

Michael Tinghuus

Michael Pedersen		

Anette Grønkjær Lings		
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Dora Drechsel

Jakob Nitter Sørensen

RESULTATOPGØRELSE OG
BALANCE 2018
Resultatopgørelse for 2018
Note 		

2018
kr.

2017
t.kr.

1

Nettoomsætning

2.927.861

2.086

2

Andre eksterne omkostninger

(1.545.289)

(729)

3

Personaleomkostninger

(1.326.526)

(1.339)

Driftsresultat

56.046

18

Årets resultat

56.046

18

Forslag til resultatdisponering		
Årets resultat

56.046

18

56.046

18

5.150

63

Balance pr. 31.12.2018
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

47
110

815.937

1.152

Omsætningsaktiver

821.087

1.262

Aktiver

821.087

1.262

Kapitalindestående primo

146.906

129

Øvrige reserver

20.000

20

Overført overskud og underskud
Egenkapital
Bankgæld
Leverandørgæld
4

Anden gæld

5

Periodeafgrænsningsposter

56.046

18

222.952

167

4.556

20

41.600

8

260.479

390

291.500

677

598.135

1.095

Gældsforpligtelser

598.135

1.095

Passiver

821.087

1.262

Kortfristede gældsforpligtelser

6

0
5.150

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.

Foreningens hovedformål er at koor

Årets resultat er et overskud pa 56

Det fulde regnskab er godkendt på

dinere medlemmers CSR indsats i

t.kr. mod et overskud pa 18 t.kr. i

CSR Greenlands Generalforsamling

forhold til de CSR initiativer som for

2017. Ledelsen anser årets resultat for

den 25. marts 2019 og kan downloa-

eningen er involveret i, herunder for-

tilfredsstillende.

des fra CSR Greenlands hjemmeside

midle kontakt ti! NGO’er, det offentli-

Der forventes et tilsvarende resultat

eller rekvireres ved at sende en mail

ge og 0vrige interessenter.

for 2019.

til csr@csr.gl
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten er aflagt i overensstem-

Ved indregning og måling tages hen-

Skat

melse med årsregnskabslovens be-

syn til forudsigelige risici og tab, der

Foreningen er fritaget for skattepligt.

stemmelser for regnskabsklasse A.

fremkommer, inden årsrapporten af-

Årsrapporten er aflagt efter samme

lægges, og som be- eller afkræfter for-

regnskabspraksis som sidste år.

hold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes ind-

Aktiver indregnes i balancen, når det

mens omkostninger indregnes med de

som følge af en tidligere begivenhed

beløb, der vedrører regnskabsåret.

tægter, i takt med at de indtjenes,

er sandsynligt, at fremtidige økonomiaktivets 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 foreningen, 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.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortise-

Generelt om
indregning og måling
ske fordele vil tilflyde foreningen, og

Balancen

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

ret kostpris, der sædvanligvis svarer
til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Likvider
Likvidebeholdninger omfatter bank
indeståender.

Nettoomsætningen omfatter kontingenter, fondsmidler, tilskud og andre

Andre finansielle forpligtelser

projektrelateredeindtægter som ind

Andre finansielle forpligtelser måles

regnes i det regnskabsår indtægterne

til amortiseret kostpris, der sædvan-

vedrører.

ligvis svarer til nominel værdi.

Andre eksterne omkostninger

Periodeafgrænsningsposter

Andre eksterne omkostninger omfat-

under passiver

ter omkostninger til reklame, admini-

Periodeafgrænsningsposter indreg-

stration, lokaler mv.

net under passiver omfatter periodiseret tilskud og bevillinger der er vedrø-

Personaleomkostninger

rende det efterfølgende regnskabsår.

Personaleomkostninger omfatter løn

Periodeafgrænsningsposter måles til

og gage samt sociale omkostninger,

kostpris.

pensioner mv. til foreningens personale.
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MEDLEMMER I CSR GREENLAND 2018
Air Greenland

Iserit A/S

Arctic Import

Kalaallit Forsikring

Bank Nordik A/S

Kalaallit Nunaanni Brugseni

Blue Water Shipping A/S

Katuaq

Café Mik

Kriminalforsorgen

Carlsberg Group

MT Højgaard Grønland

Deloitte

Mælkebøtten

EY Grønland ApS

Nukissiorfiit

Grønlands Erhverv

Nuna Advokater ApS

Godthåb Transportservice A/S

Nuup Bussii A/S

Greenland Petroleum Services A/S

Permagreen Grønland A/S

Grønlands Ejendomskontor ApS

Peter Pars A/S

Grønlands Rejsebureau A/S

Pisiffik

Grønlands Revisionskontor

Polar Seafood A/S

Grønlands VVS ApS

Qalut Vonín

GrønlandsBANKEN A/S

Rambøll Grønland A/S

Hotel Arctic A/S

Royal Greenland A/S

Hotel Sisimiut

Sikuki - Nuuk Harbour

Hotel Sømandshjemmet Nuuk

Stark Grønland A/S

Illit Forsikringit

Taseralik

Illuut

Tele Greenland A/S

INI A/S

Ulo Rengøring & Services ApS

Inu:IT A/S

Usisaat ApS

Inuili

Vinslottet A/S

Inuplan A/S

Visit Greenland
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