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Vision 
CSR Greenland vil arbejde for en bæ-
redygtig udvikling i Grønland med 
udgangspunkt i ansvarlighed og FN’s 
Verdensmål.

CSR Greenland vil medvirke til et bæ-
redygtigt Grønland, der socialt, øko-
nomisk, og miljømæssigt hænger 
sammen.

Mission 
CSR Greenland er et stærkt virksom-
hedsnetværk for CSR. 

Vi vil være sparringspartner for er-
hvervslivet og det offentlige. 

Vi vil være katalysator for samarbejde 
og CSR drevet innovation. 

Vi skal være platform for inspirati-
on og udvikling af initiativer med ud-
gangspunkt i FN’s Verdensmål, der 
skaber bæredygtig adfærd i hele sam-
fundet.

Værdier 
CSR Greenland arbejder for et bære-
dygtigt Grønland

CSR Greenland faciliterer initiati-
ver og styrker bevidstheden om sam-
fundsansvar og bæredygtighed

CSR Greenland er et ressource stærkt 
og kompetent netværk

PROJEKTER  

Uddannelse
CSR Greenland skal medvirke til at 
mange unge tager en uddannelse.
SDG 1,4,10,17

Miljø
CSR Greenland skal arbejde for et re-
nere miljø.
SDG 7,11,12,13,14,17

CSR GREENLAND 2020-2023
- Sammen gør vi en forskel!



INDHOLD

FORENINGSOPLYSNINGER 
CSR Greenland

Jens Kreutzmannip Aqq. 3

Postboks 73

3900 Nuuk

CVR-NR. 32 45 85 80

HJEMSTEDSKOMMUNE Kommuneqarfik Sermersooq

GER NR. 32458580

TEL +299 36 37 16

INTERNET www.csr.gl

EMAIL csr@csr.gl

BESTYRELSE
Brian Buus Pedersen FORMAND

Martin Kviesgaard NÆSTFORMAND

Anette Grønkjær Lings

Dora Drechsel

Henrik Leth

Julia Pars

Claus Andersen-Aagaard

Mikael Thinghuus

Susanne Christensen

Jakob Nitter Sørensen

SEKRETARIAT
 SEKRETARIATSCHEF Ulla Lynge

 PROJEKT- OG KOMMUNIKA-
 TIONSMEDARBEJDER Ivinnguaq Kristiansen

 STUDENTERMEDHJÆLP Nana Mørch Christensen

 EKSTERN KONSULENT Anne Mette E. Christiansen

ÅRSRAPPORT 2019

 REVISION Deloitte

 FOTOS CSR Greenland,  

  GrønlandsBANKEN A/S, 

  INI A/S,  

  Nukissiorfiit,  

  Qalut Vonín,  

  TelePost A/S

 OVERSÆTTELSE Gerda Kreutzmann

 LAYOUT iCICERO, Nuuk

 TRYK CSR Greenland

4 Ledelsesberetning

6 FN´s verdensmål

7 GrønlandsBANKEN

8 Qaqisa

9 TELE-POST  

10 GrønlandsBANKEN MYOB

11 INI A/S  

12 Sunde Arbejdspladser

13 Motion i arbejdstiden

14 SALIGAATSOQ

15 Grøn Cirkulær økonomi

16 Qalut Vónin

17 Forum for  
 Ansvarlige Indkøb - FAI

18 Aktiviteter 2019

21 Ledelsespåtegning

22 Resultatopgørelse og   
 Balance 2019 

23 Anvendt regnskabspraksis



4

2019

LEDELSESBERETNING 

2019 har været et godt år CSR Greenland med fokus på egne indsatser og 
fortsat intensivering af fokus på FN’s Verdensmål. Året har også for bestyrel-
sen budt på inspirerende drøftelser med henblik på at udarbejde en ny strate-
gi for CSR Greenland, hvor bæredygtighed, ansvarlighed og sunde fællesska-
ber er nogle områder som ligger CSR Greenland meget på sinde. 

CSR Greenland gør sammen med sine 
medlemsvirksomheder en forskel! Det 
sker gennem vigtige projekter, hvor 
medlemsvirksomheder, partnerskaber 
og enkelt personer dedikerer deres tid 
og ressourcer til at deltage i fællesska-
bet og bestræbelserne på at skabe det 
bæredygtige samfund som vi med an-
svarlighed og stolthed ønsker at være 
en del af.

CSR Greenland har gennem sine pro-
jekter en bred berøringsflade, som ik-
ke kun gælder egne medlemsvirksom-
heder, men også fremtidens arbejds-
kraft. QAQISA er et af projekterne 
som involverer den lokale skole, hvor 

elev og lærere, sammen med det loka-
le erhvervsliv gennemfører et QAQISA 
forløb, som skal motivere eleven til at 
vælge en uddannelse efter endt folke-
skole. I Saligaatsoq deltager vi som an-
svarlige borgere. Det lykkedes i 2019 
at få 17 byer og 8-10 bygder til at del-
tage i Saligaatsoq. Dette er et utroligt 
godt og vigtigt skridt i, for os alle sam-
men, til at minimere fritliggende af-
fald i Grønland. Selv børnene var gen-
nem leg og i mødet med Naturens Su-
perhelte engageret i Saligaatsoq 2019. 
Sundhed og trivsel er vigtige elemen-
ter i et godt og sundt liv. Partnerska-
bet mellem Departementet for Sund-
hed ved Paarisa, Grønlands Idræts-

forbund og CSR Greenland viser, at 
et fælles anlagt uddannelsesprogram 
med fokus på sundhed og trivsel på ar-
bejdspladsen er et vigtigt og lærerigt 
projekt. Institut for Folkesundhed i 
Grønland har bidraget med dokumen-
tation på projektet og undersøgelsen 
viser, at der indenfor emnet er flere 
mulige forbedringspunkter.

Grønland er som en del af verdens-
samfundet også forpligtet til at tæn-
ke bæredygtighed i mange sammen-
hænge. CSR Greenland har også i 
2019 gennemført og italesat fokus på 
grøn cirkulær økonomi. Der er dog 
ingen tvivl om, at vi kommer længst 
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ved frivilligt, at indarbejde aspekter 
for bæredygtighed i den daglige drift 
af virksomheder og samfundet Grøn-
land. Der er dog også et stort og tyde-
ligt behov for at skabe retningsgiven-
de rammebetingelser, som kan gøre at 
indsatsen for, at også Grønland i flere 
sammenhænge bliver mere bæredyg-
tig, gives et ’skub’ i den retning.

CSR Greenland arbejder ud fra et er-
faringsgrundlag om, at ’sammen gør 
vi en forskel’ og i den sammenhæng 
er partnerskab rigtig vigtige. Udvik-
lingen globalt viser også at alliancer er 
gode drivere til at skabe nye, solide og 
bæredygtige indsatser.

CSR Greenland kommunikerer aktivt 
via sin hjemmeside, nyhedsbrev, so-
ciale medier, artikler i Aurora og gen-
nem direkte kontakt til medierne si-
ne budskaber ud til sine interessen-
ter. Kommunikation, dialog og sam-
arbejdspartnere er vigtige elementer i 
at indsatserne kan lykkes. CSR Green-

land glæder sig over samarbejdet med 
sine nuværende medlemmer, men ser 
naturligvis frem til at byde flere med-
lemmer velkommen til foreningen og 
til de mange spændende indsatser.

TAK – til alle  
samarbejdspartnere og  

sponsorer for et rigtig godt  
og initiativrigt år.

 
En stor tak til alle medlemmer af CSR Greenland, 

samarbejdspartnere, GrønlandsBANKENs 
Erhvervsfond, Grønlands Erhverv, Tips- og Lotto, 

Miljøfonden samt alle virksomheder  
som har doneret direkte til  

projekter i 2019. 

Brian Buus Pedersen, Formand
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FN´S VERDENSMÅL 

I september 2015 vedtog FN’s  

generalforsamling 17 konkrete mål  

for udvikling, der betegnes som  

FN’s Verdensmål. Medlemslandene 

har frem til 2030 til at arbejde med 

verdensmålene, som gælder for alle 

lande, og også for Grønland. 

Hvordan og hvad der er behov for at fokusere på, 
er naturligvis forskelligt fra land til land.  lige-

som det er forskelligt for virksomheder, orga-
nisationer og andre aktører hvad de priori-

terer gennem deres indsatser.

CSR Greenland arbejder med ver-
densmålene på forskellige planer. Der 
gennemføres eksempelvis kurser, acce-
leratorforløb for virksomheder, afholdes 
morgenmøder for medlemsvirksomhe-
der, ligeså vel som CSR Greenland som 

forening arbejder med relevante ver-
densmål gennem egne indsatser.
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GRØNLANDSBANKEN 
fik i september 2019 hæder for sin CSR rapport for 2018

GrønlandsBANKENs årlige CSR-rap-
portering har udmærket sig i så særlig 
en grad, at det bliver hyldet af Global 
Compact. Det er Global Compact Net-
work Denmark der i samarbejde med 
FSR – danske revisorer, der udnæv-
ner bankens CSR rapport til at stå på 
listen over de bedste rapporteringer i 
SMV-segmentet i 2019.

Det vækker glæde hos Grønlands-
BANKEN:
– Uden medarbejdernes løbende ar-
bejde med samfundsansvar ville ban-
kens årlige rapportering til FN om vo-
res fremdrift ikke kunne have noget 
reelt indhold. Det har den heldigvis, 
og derfor er vi glade for anerkendel-
sen af vores CSRrapportering, og vi vil 
fortsat arbejde for at bankens indsats 
bidrager til at løse samfundsmæssi-
ge udfordringer og skaber bæredygtig 
vækst til gavn for Grønland, siger ad-
ministrationsdirektør Carsten Th. Pe-
dersen.

www.unglobalcompact.org

Global Compact

SOM STRATEGISK VÆRKTØJ

Air Greenland har 
gennem flere år arbejdet 
dedikeret med CSR 
i netværket Global 
Compact. 

Air Greenlands arbejde med CSR tog 
fart, da virksomheden i omkring 2010 
valgte at sætte strategisk fokus på at 
servicere råstofindustrien. Olieselska-
ber, minevirksomheder og følgeindu-
strier flokkedes om Grønland, og flere 
af de store spillere, som eksempelvis 
internationale oliegiganter, stillede 
konkrete krav om, at Air Greenland 
som samarbejdspartner skulle leve op 
til en række CSR-krav.

Derfor blev det vigtigt at formulere 
strategier på området og arbejde 
dedikeret, fortæller Mette Stenholdt, 

der er CSR & HR Development Mana-
ger hos Air Greenland:
”Rigtig mange af punkterne i vores 
CSR-strategi havde vi jo allerede taget 
godt fat på. Vi har i mange år arbejdet 
på at blive en grøn virksomhed, og 

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 
andet gennem medlemskab af CSR 
Greenland og Global Compact.”

Som medlem af Global Compact 
forpligter Air Greenland sig til årligt 
at rapportere til Global Compact om 
aktiviteterne, men der er kommet 
meget mere ud af medlemskabet. 

”Vi er også begyndt at stille krav til 
vores leverandører, når vi laver nye 
indkøbsaftaler, og vi kan se en positiv 
effekt af, at vi bruger vores CSR-stra-
tegi aktivt i markedsføringen. Vores 
fokus på miljø, uddannelse og medar-
bejderes trivsel gør det eksempelvis 
nemmere at rekruttere og fastholde 
kvalificeret arbejdskraft,” siger Mette 
Stenholdt. 

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. 

SYV GRØNLANDSKE VIRKSOMHEDER OG ORGANISATIONER ER MEDLEMMER AF GLOBAL COMPACT
GrønlandsBANKEN        Royal Arctic Line        Tele-Post        Grønlands Erhverv        Transparency International Greenland        Greenland Business Association        CSR Greenland
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GLOBAL COMPACT GRØNLANDSKE MEDLEMMER
Air Greenland               CSR Greenland               GrønlandsBANKEN               TELE Greenland A/S               Transparency International Greenland
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QAQISA

CSR Greenland vil i projektperioden 

2019-2021 implementere QAQISA på de 

ca. 25 skoler der har ældste trinene 8.-

10. klasse. Skoleklasserne er fordelt på 

fem kommuner og målgruppen tæller 

omkring 2.000 elever i projektperioden. 

I 2019 er QAQISA igangsat i Qaqortoq, 

Nuuk med en skole, Maniitsoq, Sisimi-

ut og Upernavik. Der er gennemført op-

startsworkshop og opsamlingsworkshop 

de pågældende steder og etableret lo-

kale styregrupper, hvor skoleforvaltning, 

den lokale skole og erhvervslivet delta-

ger i styregruppens arbejde.

CSR Greenland lokalt gennemfører virk-

somhedsbesøg med opfordring til at 

både lokale virksomheder og ressource-

personer engagerer sig i QAQISA. Deres 

engagement og motivation vil fremad-

rettet medvirke til at fremtidens arbejds-

kraft er faglært. Lokale virksomheders 

opgave er at være tilgængelige for ele-

vernes virksomhedsbesøg eller selv be-

søge en skoleklasse. Disse besøg bidra-

ger til at skabe en 

retning for frem-

tiden hos eleven, 

og forhåbentlig til et 

uddannelsesvalg. Der-

udover gennemføres der 

lokalt skolepraktik, ligesom 

nogle steder afholder lokal job-

messe. 

Med henblik på at opnå størst mulighed 

kendskab til QAQISA har CSR Greenland 

i 2019 også gennemført en lang række 

præsentationer om QAQISA; Naalakker-

suisoq for Uddannelse, Inatsisartutud-

valg for Uddannelse, Uddannelsessty-

relsen, IMAK, Institut for Læring, Lærer-

studerende, Netværk for skolevejledere 

i Nuuk, UNICEF-konference, NGO’ere i 

Nuuk, Departementet for Uddannelse, 

Kivitsisa, lokale virksomheder, indslag 

i KNR Radio, Sermitsiaq Uddannelses-

avis, Aurora og ikke mindst via hyppige 

opdateringer i CSR Greenlands Nyheds-

brev. 

Der er etableret en overordnet styre-

gruppe for QAQISA med medlemmer 

fra skoleforvaltningen og en byskole i 

Nuuk, IMAK, Qeqqata Kommunia, CSR 

Greenland medlemsvirksomheder. Mi-

chael Binzer er formand for styregrup-

pen.
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TELE-POST  
og Kommuneqarfik Sermersooq sætter kodning på skoleskemaet

Alle børn skal have kompetencer til at 
navigere i en stadig mere digital ver-
den. De skal ikke bare være superbru-
gere af de digitale løsninger, men selv 
være innovative med den teknologi, 
der vil være helt central for samfun-
dets udvikling.

TELE-POST har indgået en partner-
skabsaftale med Kommuneqarfik Ser-
mersooq der omfatter et pilotprojekt 
”Coding Classes” på folkeskoleniveau, 
hvor fire klasser deltager i undervis-
ningsforløbet, der afholdes i løbet af 
foråret 2020. 

Coding Class i Grønland
Gennem et fem dages undervisnings-
forløb modtager syvende klasses ele-
ver en konkret udfordring fra TE-
LE-POST, og de skal ud fra den pro-
blemstilling designe en innovativ løs-
ning, kode løsningen og fremlægge 
resultatet over for Selskabet. Eleverne 
vil blive undervist i designprocesser 
og kodning gennem samarbejde, ana-
lyse og innovation. 

- Vi har et ønske om at bidrage til at 
flere børn for vakt en interesse for 
IT som noget man skaber, og ikke 
udelukkende forbruger. Ved at sæt-
te kodning på skoleskemaet har vi 
en ambition om at kunne danne ki-
men til næste generation af teknike-
re og ingeniører. Understreger Hele-
na Rotvig Kristiansen, HR Direktør i 
TELE-POST. 

Stor opbakning fra IT-
branchen
Et veletableret projekt udviklet af 
IT-Branchen, der nu har givet ca. 
7000 børn digitale kompetencer. 

”Coding Class har været en stor suc-
ces i Danmark og det er helt fanta-
stisk, at børn i Grønland nu også skal 
være med.” Fortæller Mette Lundbe-
rg, Direktør for Politik & Kommuni-
kation, fra arbejdsgiverforeningen, 
IT-branchen.  

Det er TELE-POST´s ønske at, vække 
andre kommuners interesse for pro-
jektet og ser på mulighederne for at 
indgå stærke partnerskaber om ”Co-
ding Class” undervisningsforløb.
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GRØNLANDSBANKEN MYOB

3 spørgsmål om partnerskabet

Carsten Th. Pedersen, Administra
tionsdirektør i GrønlandsBANKEN. 

Hvad får i ud af partnerskabet? 
Vores dygtige medarbejdere får mu-
lighed for at være et forbillede for 
nogle unge drenge og derigennem 
at motivere dem til at få sat sig nog-
le mål og pejlemærker i tilværelsen 
som ung og teenager. Hver og én vi 
kan hjælpe, vil på sigt være til gavn 
for Grønland – og det er bl.a. på den 
måde vi forsøger at være til gavn for 
Grønland nu. 

Afslut sætningen: Partner skab 
mellem os skaber… 
Mulighed for at gøre noget andet, 
mere og bedre end hvis vi var alene.

Har I en tip til virksomheder som 
gerne vil skabe partnerskaber?
Vær åben, imødekommende og for-
domsfri J

Ivalu Nørreslet Rex, Projektleder i 
Mind Your Own Business, Nuuk.  

Hvad får i ud af partnerskabet? 
GrønlandsBANKENs erhvervsmen-
torers indsats medvirker til, at dren-
gene styrker deres kompetencer og 
får skabt en relation til det lokale er-
hvervsliv. Det har en positiv og smit-
tende effekt på drengene, der får en 
tro på, at nogen vil dem og skaber en 
tryg forbindelse til erhvervslivet.

Afslut sætningen: Partnerskab 
mellem os skaber… 
…for drengene en øget tro på, at der 
er et arbejdsmarked, der vil dem og 
kan inspirere dem til på længere sigt 
at vælge en faglig retning. Partner-
skabet gør dermed en kæmpe forskel 
for drengene i Mind Your Own Bu-
siness og i udvikling af deres mikro-
virksomheder.

Har I en tip til NGO’er som gerne vil 
skabe partnerskaber?
De tværfaglige og tværsektorielle 
samarbejder vi indgår i, kræver i høj 
grad, at vi er skarpe på rollefordeling 
og forventningsafstemning ved ind-
gåelse af de forskellige partnerska-
ber. På den måde kan vi skabe akti-
ve partnerskaber på tværs, hvor alle 
er investeret og bidrager med det, de 
er allerbedst til – til gavn for de unge 
drenge og deres arbejde i mikrovirk-
somhederne.



11

INI A/S  
vil motivere unge til uddannelse

Uddannelse er et af de verdens mål for bæredygtig udvikling, som 

INI A/S også fokuserer på i sin CSR-politik. Derfor er dørene hos INI 

A/S åbne for folkeskoleelever, der vil i praktik. Det gøres som en del 

af QAQISA-projektet, som bygger bro mellem folkeskolerne og er-

hvervslivet i håb om at motivere flere unge til at tage en uddan-

nelse.

”For os giver det god mening at de-
le ud af vores viden og erfaringer fra 
erhvervslivet, og lade eleverne snu-
se til nogle forskellige stillinger under 
et praktikforløb, for som virksomhed 
er vi også interesseret i veluddannede 
unge,” siger Henrik Rafn, administre-
rende direktør i INI A/S.

INI A/S har været med i Qaqisa siden 
2018 og deltager aktivt ved at besøge 
skoler og uddannelsesmesser ligesom 
skolerne også er velkomne til at besø-
ge INIs kontorer. 

”Vi håber, at vi kan give eleverne et 
indblik i, hvilke muligheder der er hos 
INI A/S, og at det kan gøre det lettere 
for dem at finde ud af, hvad de bræn-
der for, og hvilken vej de skal gå efter 
folkeskolen,” siger Henrik Rafn.

For at synliggøre praktikmu-
lighederne hos INI A/S, er 
der dedikeret en side på 
INIs hjemmeside til fol-
keskoleelever, hvor de 
kan finde oplysninger om 
skolepraktik. Siden består 
blandt andet af beskrivel-
ser af de forskellige fagpro-
filer, som er at finde hos INI 
A/S og hvilken uddannelse og 
kompetencer profilerne kræ-
ver. Siden er udviklet i samar-
bejde med en skoleklasse i Sisi-
miut, for at besvare lige præcis de 
spørgsmål, som de unge sidder med.
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SUNDE ARBEJDSPLADSER

I perioden 2017-2019 har CSR Gre-
enland, Grønlands Idrætsforbund og 
Departementet for Sundhed ved Paa-
risa sammen i et partnerskab arbejdet 
med projektet sunde arbejdspladser. 
Indsatsen understøtter den nationa-
le folkesundheds strategi Inuunerit-
ta II. Statens Institut for Folkesund-
hed, Grønland har indgået som sam-
arbejdspartner omkring monitorering 
og evaluering, og som sparringspart i 
forhold til løbende at omsætte evalu-
eringsresultaterne i projektet. Sunde 
og glade medarbejdere kan være en 
rigtig god forretning, fordi trivsel på 
arbejdspladsen blandt andet medvir-
ker til høj medarbejdertilfredshed og 
mindre sygefravær. 

Målet har været at uddanne sund-
hedsambassadører, som er trænet i at 
arbejde med strategisk sundhedsle-
delse og implementering af sunde til-
tag på arbejdspladserne. 

Ved projektets afslutning i december 
2019 er der uddannet i alt 93 sund-
hedsambassadører, som repræsente-
rer 44 arbejdspladser i den private og 
offentlige sektor. Det er dog ikke alle 
sundhedsambassadører, der har gen-
nemført alle tre kursusmoduler. 12 
sundhedsambassadører har gennem-
ført alle modulerne, hvor 16 arbejds-
pladser har deltaget i hele forløbet.

Tal fra SIF 
Undersøgelsen viser, at sundhedsam-
bassadører med ledelsesopbakning 
når længst. Investeringen i, at uddan-
ne sundheds ambassadører giver vær-
di tilbage til arbejdspladsen i form af 
motiverede og engagerede medarbej-
dere, som samtidig bidrager med at 
motivere kolleger på arbejdspladsen. 

Grønlands Idrætsforbund 
overtager fra 2020
Grønlands Idrætsforbund udbyder 
uddannelse af sundhedsambassadører 
fra 2020.
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MOTION I ARBEJDSTIDEN

Sidste år gav Nukissiorfiit de ansatte mulighed for 
at dyrke motion i arbejdstiden, for blandt andet at 
forebygge stress og fravær 

I 2019 blev et nyt tiltag sat i værk fra 
direktionen efter forslag fra hoved-
kontorets Sikkerheds- og Samarbejds-
udvalg, som havde videregivet de an-
sattes ønsker om motion i arbejdsti-
den. 

Direktionen gav grønt lys for forsla-
get og gjorde med det samme ordnin-
gen gældende for alle ansatte i Nukis-
siorfiit. 

Målsætningen er, at initiativet skul-
le være med til at forebygge stress og 
fravær og kunne gøre Nukissiorfiit til 
en endnu bedre arbejdsplads. Efter-
følgende fik de lokale Sikkerheds- og 
Samarbejdsudvalg til opgave at lave 
rammerne for de enkelte afdelinger 
på hele kysten. Og allerede få måne-
der efter ordningen var trådt i kraft, 
viste det sig lynhurtigt at det var en 
stor succes. 

Masser af frisk luft
De ansatte fik nemlig hurtigt oprettet 
små grupper med en perlerække af 
tilbud til fælles aktiviteter, som bar 
præg af glæden for vores friske luft på 

alle tider af året. Det var udendørsak-
tiviteter som gå- og løbeture, længere 
vandreture og langrendsløb, som kan 
ses på billedet. 

Nukissiorfiit oplevede også at ordnin-
gen styrkede sammenholdet på tværs 
af organisationen. Der kom mere fo-
kus på ” det sunde liv” og mange kol-
leger, hoppede med på vognen, og 
har valgt at deltage på disse tilbud om 
motion i arbejdstiden.

Alle ansatte i Nukissiorfiit kan benytte 
muligheden for motion i arbejdstiden.
Rammerne omfatter to timers motion 
om ugen, at det er et fælles arrange-
ment og ikke individuel mo-
tion. Derudover at moti-
on sker i respekt for 
akutte og egne ar-
bejdsopgaver. 

Til de ansatte som ikke er til motion 
udendørs bliver der løbende under-
søgt mulighed for at indhente andre 
tilbud, eksempelvis yoga. Derudover 
får Nukisiorfiits ansatte tilbudt moti-
on i et af byens motionscentre, med 
gode rabatordninger. Disse er også 
godt benyttet.

Endelig har Nukissiorfiit valgt at føl-
ge sundhedsbeatet helt til dørs og har 
indgået samarbejde med hovedkonto-
rets kantine, der nu har fokus på sund 
kost til de ansatte.

Motion i arbejdstiden hos Nukissiorfiit fremkalder brede smil god 
stemning blandt kollegerne, på tværs af organisationen. Billedet 

stammer fra en skidag, i 2019.   Foto: Réne Kvist
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SALIGAATSOQ

CSR Greenland har siden 2011 gennemført Saligaatsoq  
i samarbejde med lokale virksomheder.  
Deltagelse har fra år til år været svingende. 5 byer 
deltog i 2018. Deltagerkredsen blev i 2019 udvidet 
til også at omfatte frivillige og alle med interesse 
for Saligaatsoq kan deltage. Det har betydet, at 
der i 2019 deltog 17 byer samt 8-10 bygder. I 
Nuuk gennemførte Departementet for Miljø i 
2019 sammen med Pinngortitaleriffik Saligaatsoq 
for børn, hvor de gennem leg præsenterede hvad 
affald gør i naturen, i fødekæden med mere, ligesom de 
lancerede deres maskotter Naturens Superhelte. 

I 2019 blev Esther Laura Jensen til-
knyttet som influencer til Saligaatsoq. 
Esther Laura Jensen har udarbejdet 
fire kortfilm, hvor hun instruerer i 
genbrug og upcycling. Esther har og-
så deltaget i direkte radio samt et TV 
program, og i Qooqqut Nuan festi-
valen 2019, hvor hun havde en Sali-
gaatsoq bod, hvor hun sammen med 
deltagerne udarbejdede forskellige 
ting med genbrugsmaterialer.

CSR Greenland har i 2019 gennem-
ført et test projekt med oprydning af 
en kystlinje. Arrangementet blev gen-
nemført i samarbejde med FB-grup-
pen Plastic Not So Fantastic. Miljø-
fonden støttede initiativet med kr. 
10.000, og tilskuddet anvendes til 
udarbejdelse af en guide til brug for 
oprydning af kystlinjer samt en to-
sproget blanket til registrering af ind-
samlede mængder. Guide og blanket 
lanceres i forbindelse med Saligaatsoq 
2020.

Mediehuset Sermitsiaq udgav på eget 
initiativ en temaavis om Miljø i 2019, 
og denne har fået positiv feedback 
på indholdet. CSR Greenland deltog 
i Nordic CleanUp Networks’ seminar 
i Oslo, og har fået god kontakt til det 
nordiske netværk. Netværket har be-
sluttet at gennemføre en ’arktisk ind-
sats’, hvor CSR Greenland er kontakt 
for initiativet.

GRØN CIRKULÆR ØKONOMI
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CSR Greenland har i et partnerskab med Kommuneqarfik 
Sermersooq sat fokus på Grøn Cirkulær Økonomi.  

Til varetagelse af opgaven blev nedsat et Advisory Board med fire 
medlemmer. Advisory Board har taget initiativ til at få gennemført et baseline 
studie med det formål at afdække, hvor vi står i relation til grøn omstilling og 

cirkulær økonomi. Herunder afdække de økonomiske muligheder for Grønland ved 
at fokusere på grøn omstilling og cirkulær økonomi. Samt at udarbejde anbefalinger 
til, hvordan kommuner, Selvstyret og det private erhvervsliv kan gribe temaet an, og 
identificere og adressere barrierer i udvalgte sektorer. Og afslutningsvis at udarbejde 
konkrete forslag og anbefalinger til cirkulær økonomi inden for de udvalgte sektorer 

på helt konkrete sager og endelige at udarbejde forslag til konkrete indsatser, som kan 
styrke omstillingen til cirkulær økonomi, herunder også indsatser som erhvervslivet 

selv kan iværksætte.

Advisory Board har som afslutning på sin virkeperiode afholdt en konference 
henholdsvis en workshop i september 2019. 

GRØN CIRKULÆR ØKONOMI
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QALUT VÓNIN

Qalut Vónin driver forretning i Nuuk, 
Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat med 
salg af fiskeredskaber som trawl, gar-
ner, langliner og andet udstyr til fi-
skerierhvervet i Grønland.

Qalut Vónin sælger dog ikke kun ud-
styr til fiskerierhvervet, men har og-
så de seneste par år i sit CSR arbejde 
ydet en aktiv indsats for at indsamle 
gamle fiskeredskaber. 

Indsatsen med indsamling af gam-
le fiskeredskaber kræver et tæt sam-
arbejde på tværs af fiskerierhvervet 
samt et samarbejde med affaldscen-
tret. Indsatsen er derfor startet, som 
et test projekt i Nuuk i samarbejde 
med Royal Greenland, Polar Seafood, 
KNAPK, Frydendahl fiskenet og Ser-
mersooq Affaldscenter.

I perioden 2017-2019 er indsamlet 
1000 kg. net, som primært har bestå-
et af fisketrawl. 

Qalut Vónin’s opgave har været, at 
modtage trawlene fra rederierne og 
afmontere uegnede dele og tovværk 
på redskaberne. Efter afmontering af 
samles fiskeredskaberne i containere, 
som herefter afskibes til virksomhe-
den Plastix i Lemvig. 

Virksomheden Plastix har som den 
eneste virksomhed i Danmark udvik-
let metoder til at genanvende plastik-
delene fra gamle fiskeredskaber. Hos 
Plastix sorteres de gamle fiskeredska-
ber i fragmenter, bliver vasket for til 
sidst at blive granuleret. 

Granulatet fra de gamle fiskeredska-
ber indgår herefter som materiale til 
produktion af nye produkter, som ha-
vemøbler, affaldsspande og mange 
andre spændende produkter, som ek-
sempelvis mobil covers.

Indsatsen hos Qalut Vónin udvides 
i 2020 til også at omfatte Sisimiut. 
Derudover har Qalut Vónin planer 
om, at gennemføre lignende initiati-
ver i andre byer i de kommende år.

Qalut Vónin har også andre spænden-
de initiativer i gang. Virksomheden 
indfører eksempelvis ’til gode seddel’ 
på fiskegarn der returneres til Qalut 
Vónin. Til gode sedlen kan efterføl-
gende anvendes til køb af nye garn. 
Initiativet skal motivere brugere til 
også, at deltage aktivt i minimering af 
fritliggende og efterladte fiskeredska-
ber i naturen.
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FORUM FOR ANSVARLIGE INDKØB  
- FAI
CSR Greenland har sammen med Grønlands Er-
hverv og Transparency International Greenland 
nedsat et Advisory Board med 9 medlemmer, 
som har arbejdet med ’integration af CSR krav 
i indkøb’ herunder tilknyttede udfordringer og 
barrierer. 

FAI har udarbejdet en guide (link: www.csr.gl) 
med en række anbefalinger til, hvordan virk-
somhederne kan arbejde med ansvarlighed i 
indkøb. Aktiviteterne har også omfattet artikel 
om emnet i Aurora, kursus i udbud og morgen-
møde om CSR rapportering.

Indsatsen Forum for ansvarlige indkøb udløber 
i 2019 og indsatsen fortsættes i regi af den di-
gitale Markedsplads etableret under Grønlands 
Erhverv.

Arbejde har været gennemført  
i tre faser:

1. Fokus på at øge andelen af  
bæredygtige indkøb i Grønland

2. CSR krav i indkøb og udbud

3. Transparens og gennemsigtighed  
i indkøb og udbud
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AKTIVITETER 2019

Partnerskaber
• Kommuneqarfik Sermersooq

• Kommune Kujalleq

• Qeqqata Kommunia

•  Departementet for Sundhed 

•  Grønlands Idrætsforbund

PROJEKTER
’Sunde arbejdspladser’ 2017-2019
Modul III, Sisimiut (Modul II, Nuuk og Maniitsoq)
Qilusa – konference (bod)
Ledersamling
Møde med Naalakkersuisoq for Sundhed
Styregruppemøder
Evaluering
Virksomhedsrapporter
Projektrapport
Paarisas’ temaavis

’QAQISA’ 2019-2021
Workshops:
Sisimiut, Nuuk, Qaqortoq og Upernavik 7 workshops
QAQISA diplomer til 10.kl. på Kangillinnguit Atuarfiat
Styregruppemøder
Udvikling af evalueringsmodel 
Møder med interessenter; Naalakkersuisoq for Uddannelse, Inat-
sisartutudvalg for Uddannelse, Skoleleder konference, vejleder-
møder, Institut for Læring, Uddannelsesstyrelsen, IMAK, US Em-
bassy,

’Saligaatsoq’ 2010-
17 byer (15 byer)
8-10 Bygder
Deltagere; Virksomheder, organisationer, kommuner, Frivillige, 
Departementet for Miljø med Naturens Superhelte
World Cleanup Day, test i Nuuk. WWF filmede eventen
Nordic Coastal CleanUp netværksmøde i Oslo
Mediedækning: KNR Radio, KNR TV (Senior Wow Wow), Nuuk 
Ugeavis, Sermitsiaq inkl. Temaavis, Aurora
Influencer: Esther Laura Jensen, 4 kortfilm, Qooqqut Nuan 2019, 
Undervisning skoleklasser x 2

’Grøn omstilling og  
cirkulær økonomi’, 2016-2020
Konference; ’Affald, resurseudnyttelse og cirkulære potentialer’ 
Workshop; ’Incitamentsstrukturer og samspilsmuligheder inden-
for affald og resurseudnyttelse’
Adivsory Board møder
Interessentmøder

’Forum for ansvarlige  
indkøb’, 2016-2019
Ingen større aktiviteter i 2019. Indsatsen overgår til den digitale 
Markedsplads, som drives af Grønlands Erhverv.

QaqisA
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Konference, topledermøder,  
workshops m. fl. 

2019 2018
General forsamling, 25. marts 2019 Generalforsamling, 22. marts 2018

CSR Bestyrelsesmøder (4 pr. år) CSR Bestyrelsesmøder (4 pr. år)

Visit Greenland, august

Konference: ’Grønland og verdensmåle-
ne’ 13. august 2018

Kurser

2019 2018
SDG, Nuuk SDG

CSR SDG Accelerator, Modul I og II Udbud

Verdensmåls kursus, Sisimiut CSR rapportering

Medlems- og netværksmøder/morgen-  
og gå-hjem-møder/Fokusgruppemøder

2019 2018
Nordic Global Compact Network,  
Helsinki

Nordic Global Compact Network, Kø-
benhavn

Møde med Naalakkersuisoq for Finanser 
om Verdensmålene

CSR rapportering

FN’s Verdensmål v/Jens Wandel, UNDP Ligestilling v/Asger Ryhl, UN Women

Dansk Industri’s arbejde med verdens-
målene v/ Henrik Schramm Rasmussen

Veteran projekt v/Gerth Sloth Ber-
thelsen

Fokusgruppemøder med medlemmer 
(5 møder)

AURORA – artikler

2019 2018
QAQISA Rejsedagbog fra Tasiilaq

Saligaatsoq 2019 Startskud – Næste fase i Forum for  
Ansvarlige Indkøb

QAQISA skudt igang CSR Greenland Generalforsamling 2018

Saligaatsoq landet rundt QAQISA! – Ejerskab skabt i fællesskab

Affald en fælles opgave – Saligaatsoq Ny sekretariatschef

Verdensmål for små virksomheder Er Grønland i gang med Verdensmå-
lene?

Sund fornuft i at være en sund arbejds-
plads
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AKTIVITETER 2019  fortsat

Skriftlig kommunikation

2019 2018
9 nyhedsbreve / 233 modtagere, inkl. 
medierne

8-10 nyhedsbrev til 260 modtagere 
inkl. medierne

Facebook: Saligaatsoq, 
Facebook gruppe: Inuummarissaasut

Facebook: Saligaatsoq, Sundheds-
ambassadører

LinkedIn gruppe med 448 medlemmer LinkedIn gruppe med 445 medlemmer

CSR.gl er opdateret på dansk og grøn-
landsk

KNR Radio & TV  
– Indslag/Interviews om:

2019 2018
Saligaatsoq (9 indslag) & (1 TV indslag) Sunde arbejdspladser

QAQISA (3 indslag)
Virksomhedsbesøg

2019
Qaqortoq

Nuuk

Sisimiut

Upernavik

Artikler/omtaler/annoncer  
i andre medier

2019 2018
Saligaatsoq 1 indslag Sivdlek, Miljø 
tema avis/Sermitsiaq, Nuuk Ugeavis 1 
annonce

Nuuk Ugeavis

QAQISA – Sermitsiaq 2 annoncer Sermitsiaq
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Vi har dags dato aflagt årsrapporten 
for regnskabsåret 2019 for CSR Gre-
enland.

Årsrapporten er aflagt i overens-
stem¬melse med årsregnskabsloven 
klasse A.

Det er vores opfattelse, at årsregnska-
bet giver et retvisende billede af for-
eningens aktiver og passiver, fi-nan-
sielle stilling samt resultatet. Samtidig 
er det vores opfattelse, at ledelsesbe-
retningen indeholder en retvisende 
redegørelse for de forhold, beretnin-
gen omhandler. 

Ingen af foreningens aktiver er pant-
sat eller behæftet med ejendomsfor-
behold ude over de i årsrapporten an-
førte, og der påhviler ikke foreningens 
eventualposter, som ikke fremgår af 
årsrapporten. 

 Nuuk, den 24.02.2020

Ulla Lynge
Sekretariatschef
 

  Bestyrelse

 Brian Buus Pedersen  Martin B. Kviesgaard
 BESTYRELSESFORMAND  NÆSTFORMAND

 Anette Grønkjær Lings  Dora Drechsel  

 Henrik Leth  Julia Pars

 Claus Andersen-Aagaard  Mikael Thinghuus 

 Susanne Christensen  Jakob Nitter Sørensen

LEDELSESPÅTEGNING
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RESULTATOPGØRELSE OG
BALANCE 2019

Resultatopgørelse for 2019 
  2019 2018
   kr. t.kr.
Nettoomsætning 2.124.147 2.927.861
Andre eksterne omkostninger (768.464) (1.545.289)
Personaleomkostninger (1.316.896) (1.326.526)
Årets resultat 38.787 56.046

Balance pr. 31.12.2019 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 5.150
Likvide beholdninger 848.335 815.937
Aktiver 848.335 821.087

Kapitalindestående primo 202.952 146.906
Øvrige reserver 20.000 20.000
Årets resultat 38.787 56.046
Egenkapital 261.739 222.952

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 0 4.556
Leverandører af varer og tjenesteydelser 143.743 41.600
Anden gæld 248.164 260.479
Periodeafgrænsningsposter 194.689 291.500
Gældsforpligtelser 586.596 598.135
Passiver 848.335 821.087

Deloitte har som foreningens revisor afgivet følgende revisionspåtegning på foreningens samlede årsregnskab, som foran-
stående/efterfølgende resultatopgørelse og balance er et uddrag fra:
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstem-
melse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for regnskabsklasse A. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme 
regnskabspraksis som sidste år.

Årsregnskabet omfatter resultatopgø-
relse og balance for virksomheden.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, 
når foreningen som følge af en tidlige-
re begivenhed har en retlig eller fak-
tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå foreningen, og for-pligtelsens 
værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver 
og forpligtelser til kostpris. Måling ef-
ter første indregning sker som beskre-
vet for hver enkelt regnskabspost ne-
denfor.  

Ved indregning og måling tages hen-
syn til forudsigelige risici og tab, der 
fremkommer, inden årsrappor-ten 
aflægges, og som be- eller afkræfter 
forhold, der eksisterede på balance-
dagen.  

I resultatopgørelsen indregnes ind-
tægter, i takt med at de indtjenes, 

mens omkostninger indregnes med de 
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Kontingenter indregnes i det år kon-
tingentet betales. 

Tilskud til foreningens drift indregnes 
i det år tilskuddet udbetales. 

Projektmidler givet til bestemte for-
mål indregnes i det år projektudgifter-
ne afholdes. 

Deltagerbetaling vedrørende kurser 
indregnes i det år, hvor kurset afhol-
des.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfat-
ter omkostninger til administration, 
lokaler, tab på tilgodehavender mv. 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn-
ninger, lønrefusion, feriepenge, pensi-
onsbidrag, AMA og anden so-cial sik-
ring samt øvrige personaleomkostnin-
ger til foreningens personale.

Skat
Foreningen er fritaget for skat efter de 
gældende grønlandske regler herom.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel 
værdi med fradrag af nedskrivninger 
til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kon-
tante beholdninger og bankindestå-
ender.

Finansielle forpligtelser
Finansielle forpligtelser måles til den 
nominelle restgæld på balancedagen.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indreg-
net under forpligtelser omfatter mod-
tagne indtægter til resultatføring i ef-
terfølgende regnskabsår. Periodeaf-
grænsningsposter måles til kostpris.



MEDLEMMER I CSR GREENLAND 2019
Air Greenland A/S, Arctic Import, Banknordik A/S, Blue Water Shipping A/S, Café Mik, Deloitte, EY Grønland ApS, GE, Godthåb Transportservice A/S, 
Greenland Petroleum Services A/S, Grønlands Ejendomskontor ApS, Grønlands Rejsebureau A/S, Grønlands Revisionskontor, Grønlands VVS ApS, 
GrønlandsBANKEN A/S, Hotel Arctic A/S, Hotel Sisimiut, Hotel Sømandshjemmet Nuuk, Illit Forsikringit, Illuut, INI A/S, Inu:IT A/S, Inuili,  
Inuplan A/S, Iserit A/S, Kal. Forsikring, Kalaallit Nunaanni Brugseni, Katuaq, Kriminalforsorgen, MT Højgaard Grønland, Mælkebøtten, NCD, 
Nukissiorfiit, Nuna Advokater ApS, Nuup Bussii A/S, Permagreen Grønland A/S, Peter Pars A/S, Pisiffik, Polar Seafood A/S, Qalut Vonin,  
Rambøll Grønland A/S, Royal Greenland A/S, Sikuki - Nuuk Harbour, Stark A/S (Nuuk), Taseralik, TELE Greenland A/S, Ulo Rengøring & Service ApS, 
Usisaat ApS, Vinslottet A/S, Visit Greenland A/S


