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

Vision
CSR Greenland vil arbejde for en bæredygtig udvikling i Grønland med
udgangspunkt i ansvarlighed og FN’s
Verdensmål.
CSR Greenland vil medvirke til et bæredygtigt Grønland, der socialt, økonomisk, og miljømæssigt hænger

Vi skal være platform for inspiration og udvikling af initiativer med udgangspunkt i FN’s Verdensmål, der
skaber bæredygtig adfærd i hele sam-

CSR Greenland vil være det ledende
virksomhedsnetværk for CSR.
Vi vil være sparringspartner for erhvervslivet og det offentlige.
Vi vil være katalysator for samarbejde
og CSR drevet innovation.

QAQISA

fundet.

CSR Greenland skal medvirke til at

Værdier

SDG 1, 4, 10, 17

CSR Greenland arbejder for et bære-

mange unge tager en uddannelse.

dygtigt Grønland.

Saligaatsoq

CSR Greenland faciliterer initiati-

nere miljø.

sammen.

Mission

PROJEKTER

ver og styrker bevidstheden om samfundsansvar og bæredygtighed.
CSR Greenland er et ressourcestærkt
og kompetent netværk.

CSR Greenland skal arbejde for et reSDG 7, 11, 12, 13, 14, 17
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2020

LEDELSESBERETNING
Året 2020 har på mange måder været et anderledes år for alle, uden undtagelse.
Det gælder også for CSR Greenland. Året har især påvist, at digital kommunikation
kan bidrage til fremdrift i forbindelse med forskellige opgavetyper. Året 2020 var
også et jubilæumsår for CSR Greenland, idet foreningen blev stiftet i 2010. Markeringen af 10 året har vi endnu til gode at fejre. Igennem 10 år har CSR Greenland
opbygget en solid position sammen med sine medlemsvirksomheder, hvor parterne i
fællesskab tager initiativer og er også nogle gange ’first mover’ i Grønland med indsatser der rummer ansvarlighed og bæredygtighed som fokusområder.
I CSR Greenland’s nye strategi for pe-

Et andet partnerskab indgået i 2020

CSR Greenland har oplevet en god

rioden ’2020-2023 - sammen gør vi

retter fokus på fremtidens arbejds-

opbakning fra virksomhederne til til-

en forskel’, lægges vægt, at forenin-

kraft, nemlig brobygningsindsat-

buddet om at indgå i kurser som ’Ac-

gen arbejder for en bæredygtig udvik-

sen QAQISA. I partnerskab indgår

celeratorforløb’, det samme gælder

ling i Grønland med udgangspunkt i

CSR Greenland, Center for National

emnespecifikke kurser, morgenmø-

ansvarlighed og FN’s Verdensmål for

Vejledning, Uddannelsesstyrelsen,

der, workshops, dialogmøder med

bæredygtig udvikling.

de fem kommuner og Departemen-

medlemsvirksomheder og interessen-

tet for Uddannelse, Kultur og Kirke

ter. CSR Greenland glæder sig over, at

CSR vil være katalysator for samarbej-

(IKIN). Parterne er enige om at udvik-

flere og flere virksomheder ønsker at

de og CSR-dreven innovation.

le QAQISA yderligere og gennemføre

arbejde målrettet med social ansvar-

QAQISA for folkeskolens ældste trin.

lig og bæredygtighed som indsatser i

Partnerskaber

Partnerne støtter op om, at der gen-

virksomheden.

CSR Greenland har i 2020 indgået

nem brobygning mellem folkeskolens

en partnerskabsaftale med Kommu-

ældstetrin og erhvervslivet gives de

CSR Greenland har opdateret sin

neqarfik Sermersooq, hvor parterne

unge redskaber til at tilvælge uddan-

hjemmeside. Derudover anvendes de

indgår i fælles indsatser med fokus på

nelse efter endt folkeskole.

sociale medier mere og mere til emnespecifikke indsatser. Der er god op-

uddannelse, kompetenceudvikling og
miljø. Parterne har såvel selvstændi-

Kommunebesøg, virksomheds-

bakning lokalt til at anvende de so-

ge, som fælles indsatser.

besøg, kurser, kommunikation

ciale medier til videndeling if. med

m.v.

indsatser som Saligaatsoq, sunde ar-

CSR Greenland har i sine rejser in-

bejdspladser og QAQISA.

ternt i Grønland til fem byer i 2020
gennemført virksomheds- og interessentbesøg.
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Grønlands nye offentlige

Solide indsatser

hjemmeside

CSR Greenland er ganske godt tilfreds

Grønland har fået en ny offentlig

med, at samtlige 17 byer og 8-12 byg-

hjemmeside med fokus på bæredyg-

der i Grønland to år i træk har delta-

tighed; www.anguniakkavut.gl

get i Saligaatsoq. Byernes lokaludvalg

På siden kan man besøge alle 17 ver-

overtager mere og mere planlægning

densmål, ligesom man kan orientere

og gennemførelse af Saligaatsoq, hvil-

sig om vores virksomheders indsatser

ket falder godt i tråd med CSR Green

på specifikke områder. Virksomheder

land mål for Saligaatsoq, nemlig at

har selv bidraget med tekster til hjem-

indsatsen fremover sker gennem lokal

mesiden. Mange virksomheder har

forankring. CSR Greenland har udar-

spændende tiltag og indsatser i gang

bejdet guidelines, som lokale arrangø-

med fokus på bæredygtighed.

rer kan anvende. CSR Greenland indgår i netværket Ocean Conservancy og

Samarbejde med andre

får dermed nyttig viden, ligesom for-

CSR Greenland indgår eller bliver in-

eningen har mulighed for at bidrage

viteret til at deltage i forskellige tvær-

med data om hvor meget affald, der

faglige netværk, hvor der er deltagelse

indsamles under Saligaatsoq.

fra såvel nationale som internationale
NGO’er i netværkerne. Den viden CSR

I brobygningen mellem skole og er-

Greenland får adgang til, anvendes

hverv deltager 16 byer i QAQISA. Der

også til videndeling eller til at forfine

er opbakning fra lokalt erhvervsliv

allerede igangværende indsatser.

til at yde en ekstra indsats gennem
virksomhedsbesøg, skolepraktik, mi-

Christian Keldsen, Formand

Sammen gør vi en forskel!
Det er vigtigt at italesætte ansvarlighed og bæredygtighed, så vi alle bliver
bekendte og fortrolige med; hvordan
egen adfærd har en indflydelse på eksempelvis fritliggende affald i naturen; - nødvendigheden af at have en
uddannelse osv.
Derfor er fælles indsatser og partnerskaber vigtige som løftestang til vigtige og væsentlige indsatser indenfor
ansvarlighed og bæredygtighed.

ni-messer om uddannelses- og karrieremuligheder. Eleverne gennemfører
ved udgangen af skoleåret en evaluering af deres deltagelse. CSR Greenland udarbejder en samlet rapport i
2022 om QAQISA.

TAK – til alle samarbejdspartnere og sponsorer for et godt og samarbejdsrigt år.
En stor tak til alle medlemmer af CSR Greenland, samarbejdspartnere internt i Grønland
og udenfor Grønland, og tak til GrønlandsBANKENs Erhvervsfond, Grønlands Erhverv,
Tips- og Lotto, Miljøfonden samt til alle virksomheder som har bidraget med donationer
til projekter, således at disse kunne gennemføres i løbet af 2020.
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Global Compact

FN´S
VERDENSMÅL
SOM STRATEGISK VÆRKTØJ
Air Greenland har
gennem flere år arbejdet

områder som uddannelse har altid
været et kerneområde for os. Det nye
Hvordan og hvad
der er behov for at fokusere på,
var, at vi begyndte at skrive det ned
er naturligvis forskelligt fra land til land. ligesom
og arbejde strategisk med det, blandt
det er forskelligt for virksomheder, organisa
andet gennem medlemskab af CSR
tioner og andre aktører hvad de prioriterer
Greenland og Global Compact.”
gennem deres indsatser.

dedikeret med CSR
i netværket Global
Compact.

Som medlem af Global Compact

I september 2015 vedtog FN’s

CSR Greenland
med sig
verdens
forpligter arbejder
Air Greenland
til årligt
målene
på
forskellige
planer.
Der
gen
at rapportere til Global Compact
om
nemføres
eksempelvis
accele
aktiviteterne,
men kurser,
der er kommet
ratorforløb
for virksomheder,
afholdes
meget mere
ud af medlemskabet.
morgenmøder for medlemsvirksomhe
”Vi ervel
også
begyndt
at stille krav
til
der, ligeså
som
CSR Greenland
som
vores
leverandører,
når
vi
laver
nye
forening arbejder med relevante ver
indkøbsaftaler,
og indsatser.
vi kan se en positiv
densmål
gennem egne

17CSR
konkrete
mål
Airgeneralforsamling
Greenlands arbejde med
tog
fart,for
da virksomheden
i omkring
2010 som
udvikling, der
betegnes
valgte at sætte strategisk fokus på at

FN’s Verdensmål. Medlemslandene

servicere råstofindustrien. Olieselska-

har
frem til 2030 til
arbejde med
ber,
minevirksomheder
og at
følgeindustrier
flokkedes om Grønland,
og flerefor alle
verdensmålene,
som gælder
af de store spillere, som eksempelvis

lande, og også for Grønland.

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,

effekt af, at vi bruger vores CSR-stra-

der er CSR & HR Development Mana-

tegi aktivt i markedsføringen. Vores

ger hos Air Greenland:

fokus på miljø, uddannelse og medar-

”Rigtig mange af punkterne i vores

bejderes trivsel gør det eksempelvis

CSR-strategi havde vi jo allerede taget

nemmere at rekruttere og fastholde

godt fat på. Vi har i mange år arbejdet

kvalificeret arbejdskraft,” siger Mette

på at blive en grøn virksomhed, og

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.

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

FOKUS PÅ UDDANNELSE OG
TIDLIG INDSATS
I 2020 har Royal Greenland afholdt

ternative tiltag er fundet frem. Flere

forskellige kompetencegivende kur-

fabrikker har i stedet planlagt at gen-

ser for virksomhedens medarbejdere i

nemføre et QAQISA skolebesøg om-

Grønland. Kurserne er en blanding af

vendt ved at sende et par repræsen-

eksterne fagkurser og virksomhedens

tanter fra arbejdspladsen ud til sko-

egne initiativer under Royal Green-

leklasserne. På denne måde vil Royal

land Academy. Udover at give medar-

Greenland fortsat kunne holde in-

bejdere mulighed for at udvikle fag-

formere folkeskolebørnene om deres

lige kompetencer, har Royal Green-

fremtidige uddannelsesmuligheder i

lands egne kurser også personlig ud-

virksomheden. Særligt i 2021 forven-

vikling med som et vigtigt fokusområ-

tes der en del besøg på lokale folke-

de. Med denne kombination, får med-

skoler i Grønland indtil at tilstandene

arbejderne værktøjer til opnå egne

normaliseres og Royal Greenland igen

mål for både arbejdsliv og privatliv, og

kan byde skoleklasserne velkommen

får under Royal Greenland Academy

på de respektive fabrikker og anlæg

kurserne ligeledes styrket samarbej-

på kysten.

det som kolleger.
Fokus på kompetencegivende kurser, og uddannelse generelt, bliver
for hvert år større i Royal Greenland, og herunder også opmærksomheden på den tidlige indsats. I 2020
havde virksomheden store planer for
QAQISA-forløb på alle fabrikker og
anlæg i Grønland, der i slutningen
af 2019 hver modtog en kasse med
QAQISA-merchandise og vejledning
til afholdelse af folkeskolebesøg. På
grund af covid-19 restriktioner, har
der dog ikke været mulighed for at få
gennemført de planlagte besøg af folkeskoleklasser, men nye idéer til al-
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- Baner vejen for fremtidens
arbejdskraft

QAQISA er godt i gang
Brobygningsindsatsen mellem den lokale folkeskole og det lokale
erhvervsliv QAQISA gennemføres i perioden 2019 – 2021 med CSR
Greenland som projektleder.
De fem kommuner, Departementet for Uddannelser, Uddannel
sesstyrelsen, Center for National Vejledning samt CSR Greenland
har underskrevet en partnerskabsaftale, hvor parterne i fælles
skab støtter op om QAQISA indsatsen.
CSR Greenland har gennemført QAQISA-opstartsworkshops i byer
ne; Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut,
Aasiaat, Kangaatsiaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Ilulissat, Upernavik,
Uummannaq og Qaanaaq. Tasiilaq bliver koblet på i 2021.

Alle steder bliver CSR Greenland mødt
med entusiasme og vilje til at gøre en
forskel for de unge. Jo flere der støtter
op omkring at de unge tilvælger en ud
dannelse efter endt folkeskole, desto
bedre.
Gennem virksomhedernes aktive delta
gelse i QAQISA skærpes de unges drøm
me for en fremtid i beskæftigelse.
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Evaluering
Eleverne gennemfører ved udgangen af
et skoleår en selvevaluering, som blandt
andet også indeholder evaluering af del
tagelse i QAQISA. I evalueringen indgår
vurdering af forberedelsen mod skole
praktik, skolevejledning, selve skoleprak
tikken og elevens egen vurdering af ud
dannelsesparathed.
Evalueringen giver nyttige informatio
ner, som kan anvendes lokalt til at gøre
indsatsen endnu bedre. CSR Greenland
udarbejder en samlet rapport på elever
nes evaluering af QAQISA i 2022.
Interesse for QAQISA
CSR Greenland holder en hel del oplæg
om QAQISA, - det gælder fra det poli
tiske niveau til organisationer, NGO’er,
virksomheder, skolefolk og mange andre
som har en interesse i at bidrage til at
unge tilvælger en uddannelse.
At gøre noget i fællesskab er vigtigt for
CSR Greenland. Derfor er alle indsatser
som styrker brobygningen mellem sko
le og erhverv vigtige, fordi de er med til
at sikre at nutidens unge bliver til fremti
dens arbejdskraft!
Lad os sammen gøre en forskel!
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2020
2020 var året hvor Saligaatsoq markerede 10 års jubilæet. Saligaatsoq er blevet til en årlig tilbagevendende event,
som borgeren i Grønland deltager i. I 2020 kom Covid-19
derfor heller ikke i vejen, da alle 17 byer fik afviklet Saligaatsoq sammen med de i regionen beliggende bygder.
Forholdsregler omkring dét at holde afstand blev overholdt
i forbindelse med årets Saligaatsoq.

Saligaatsoq har gennem årene bidraget til at skabe opmærksomhed omkring, at affald ikke hører til i naturen. Det er vigtigt med et fortsat fælles
engagement i samarbejdet for Saligaatsoq, ligesom det er vigtigt, at ejerskabet til Saligaatsoq forbliver en del
af kommunernes, virksomhedernes,
organisationernes og de frivilliges år-

Lokalt involveres mange i logistikken

CSR Greenland har bemærket, at flere

og planlægningen af Saligaatsoq. CSR

og flere borgere selv tager initiativ til

Greenland har gjort det nemt at plan-

at arrangere oprydning af specifikke

lægge Saligaatsoq og har udarbejdet

områder i deres fritid. I den sammen-

let tilgængelige materialer, som kan

hæng anvendes de sociale medier flit-

hentes på www.csr.gl.

tigt til at finde øvrige deltagere. Derudover ses det, at børnehaver laver

I flere byer er de stedlige lokaludvalg

kunst ud af affald ligesom skoleelever

aktive i planlægning og involvering af

har temadage om miljø og affald. Og

virksomheder, frivillige m.fl. til Sali-

endelig igangsætter lokaludvalg nye

gaatsoq.

idéer til indsatser, som de vil arbejde
med udover Saligaatsoq.
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CSR Greenland har i samarbejde med Nuuk Lokaludvalg og Departement for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø kørt en skoleklassekonkurrence med en præmie til hver skole på 2.500 kr., sponseret af Nuuk Lokaludvalg. På billedet ses et besøg hvor eleverne blev
overrasket af Naturens Superhelte. Hovedtemaet for konkurrencen
har været affald, hvor de enkelte skoler har fået tildelt et tema, som
eleverne skulle komme med idéer til løsningsforslag på.

11

ROYAL ARCTIC LINE SAMARBEJDER
OM BÆREDYGTIG UDVIKLING
Siden 2015 har Royal Arctic Line gen-

en nu bliver fragtet af tre store skibe

Forskningsbaseret udvikling

nemgået en stor forandringsproces,

i stedet for af flere mindre. Dermed

I forlængelse af at den eksisterende

der har sigtet mod at gøre rederiet bå-

nedbringes CO2 udledningen per flyt-

kapacitet bliver udnyttet maksimalt,

de nutidigt, fremtidssikret og i stand

tet container. Det er stordriftsforde-

skal lasten transporteres med mindst

til at indgå samarbejder på tværs gen-

lene, grundstenen i samarbejdet, der

mulig brændstofforbrug. Royal Arc-

nem standardisering og fornyelse af

skaber denne gevinst.

tic Line har derfor indgået samarbejde

flåden.

med Frugal Technologies og motorSæsonudsving i mængden af gods, der

leverandøren MAN, der på testbasis

IT systemer er skiftet ud, samarbejder

skal transporteres, har ligeledes ef-

har installeret en nyudviklet teknolo-

er indgået og en ny rutestruktur giver

fekt på udnyttelsen af aktiverne, og

gi ombord på Malik Arctica. Teknolo

nu kunder adgang til at handle igen-

dermed på CO2 udledningen per flyt-

gien er et nyt patenteret og klasse-

nem flere havne med flere internatio

tet container. Det nye netværk giver

godkendt on-top-system til intelligent

nale forbindelser. Den forretnings-

muligheder for at adressere disse sæ-

motorstyring, som kan minimere ski-

mæssige strategi er nu i en stabilise-

sonudsving. Typisk er højsæsonen fra

bets brændstofforbrug.

ringsfase, der skal sikre, at processer

juni til november, og lavsæsonen fra

og netværk kan spille optimalt sam-

december til maj. I det tidligere Grøn-

Den gennemsnitlige besparelse i

men, og at styrken i forandringen kan

land-Danmark netværk var det ikke

brændstofforbruget ligger på 10-15%,

skabe merværdi for selskabet og dets

muligt at udnytte denne ekstra kapa-

hvilket for Malik Arctica svarer til 3-4

kunder.

citet, men med anløb af flere havne i

tons brændstof i døgnet på den lange

netværket, er dette nu en mulighed.

strækning mellem Danmark og Grøn-

Bedre udnyttelse af aktiverne

I 2020 indgik Royal Arctic Line et

land.

Samarbejdet med det islandske rederi

samarbejde med DHL Global Forwar-

Eimskip har resulteret i, at gods mel-

ding. Formålet er at øge forretnings-

Frugal Propulsion er et intelligent, læ-

lem Island, Grønland og Skandinavi-

områder, og at højne udnyttelsen af

rende kontrolsystem, der ved hjælp af

overskudskapaciteten i lavsæsonen,

sensorer, Big Data og avancerede al-

samt den overskudskapacitet, der er

goritmer, sørger for at maskinen kon-

mellem strækningerne i netværket, bl.a. dén på sydgående
strækninger, der er forår-

stant er optimeret i forhold til dybgang, last, bølger og vind. Da systemet
virker, uanset fuel type, ser Royal Arc

saget af forskellen på im-

tic Line et potentiale til at kunne ud-

port- og eksportmæng-

vide denne teknologi til øvrige skibe

der. Det forventes al-

i flåden. Det er en teknologi, som her

lerede i 2021, at den

og nu kan være med til at skubbe ud-

fælles indsats vil le-

viklingen i den rigtige retning, og der-

vere signifikante for-

med bidrage til at shippingbranchen

bedringer i udnyttel-

kan nå sit mål om en CO2-reduktion

sesgraden, og der-

på 70% pr. fragtet ton inden 2050.

med også muligheden
for øget indtjening.
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KLODEN KALDER MANIITSOQ
SUNDHEDSCENTER
Ved Maniitsoq Sundhedscenter har vi

Vi anvender så vidt muligt grønland-

Af grønne løsninger har vi desuden:

ønsket at kvalificere og systematisere

ske råvarer - handlet og indsamlet lo-

•	Reduceret plastikforbruget af en-

indsatsområder indenfor bæredygtig

kalt fra havet og fjeldet. Fx fiskes der

gangsservice og medicinbægere og

omstilling. Via CSR Greenland’s acce-

tang, som hænges til tørre i forsom-

fundet alternativer.

lerationsforløb har vi fået et betydeligt

meren, for at skulle bruges som su-

boost ifht. videre arbejde og har stillet

perfood i vores køkken. Ved fokus på

skarpt på udvalgte Verdensmål.

de grønlandske råvarer cirkulere økonomien lokalt og det grønne aftryk

Sundhed og trivsel.

styrkes. Det betyder bl.a., at vi ikke

Det er naturligt for os at beskæftige

længere indkøber Okse- og svinekød.

•	Elcykler til rådighed for aktiviteter i
byen.
•	Omlagt alle lyskilder til LED og udskiftet alle vinduer til energirude.
Vi skiller os ud, fra de fleste virksomheder, ved ikke at have fået et direk-

os med verdensmål nr. 3 – trivsel og
sundhed. Vi har brugt vores faglighed

“Vegetarmad er da ikke for grønlæn-

tiv ovenfra, om at arbejde med CSR

til at udbygge partnerskaber, således

dere”. Sådan var fordommen, hos

og bæredygtighed omstilling. Vi op-

den forebyggende og sundhedsfrem-

nogle, da vi for to år siden satte vege-

lever en bydende nødvendig i at være

mende indsats når længere ud i lokal

tarmad på menuen, men sådan er det

en del af den fællesansvarlighed, som

samfundet, men også længere ind i

ikke. Vores vegetarmad er en stor suc-

kloden kalder på.

vores eget sundhedscenter.

ces for alle.

Grønt, grønlandsk og grundigt

Ansvarligt forbrug og

køkken.

produktion.

Vi laver god og grundig mad fra bun-

Der arbejdes i køkkenet for at mini-

den – og fra hjertet. Vores bagværk

mere madspild. Fx fryses rester fra

bager vi selv - og altid økologisk. Vi

middagsmaden ned i enkelte por-

stiler mod et økologiske spisemærke

tioner, for at kunne tages op til

i bronze.

akut indlagte patienter, uden for
køkkenets arbejdstid.

13

AKTIVITETER 2020
PARTNERSKABER
• Kommuneqarfik Sermersooq
• Kommune Kujalleq
• Qeqqata Kommunia

CSR Greenland

•	Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke
Center for National Vejledning, Uddannelsesstyrelsen,
de fem kommuner og CSR Greenland

faciliterer initiativer og
styrker bevidstheden om
samfundsansvar og
bæredygtighed.

PROJEKTER

QaqisA
2020
Deltagende byer; Qaanaaq, Upernavik,
Uummannaq, Ilulissat, Qeqertarsuaq,
Qasigiannguit, Aasiaat, Kangaatsiaq
Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk, Paamiut,
Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik

Der er gennemført opstartsworkshops
og opfølgningsmøder i de nævnte byer

Besøgte byer

Nanortalik, Narsaq, Paamiut, Nuuk,
Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat, Ilulissat
3 møder

Overordnet styregruppe
Kivitsisa; Ilinniusiorfik; Departemen
tet for Uddannelse; Kommune Kujalleq;
Malou Media; Royal Greenland; Kom
muneqarfik Sermersooq; Naalakkersui
soq for Finanser; Uddannelsesstyrelsen;
Arctic Circle Business, Majoriaq

2019

2020
17 byer

17 byer

10-12 bygder

8-10 bygder

Netværk: Hold Norge Ren, Ocean Con
servancy
Mediedækning: KNR Radio, Nuuk Uge
avis, Sermitsiaq, AG

Interessentmøder
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Konference, topledermøder,
workshops m. fl.
2020

Kurser

2019

Generalforsamling, 27. Marts 2020

Generalforsamling, 25. Marts 2019

CSR bestyrelsesmøder (4 pr. År)

CSR bestyrelsesmøder (4 pr. År)

2020
CSR SDG Accelerator, modul III og IV

SDG, Nuuk

Afslutningsevent for CSR SDG accelerator CSR SDG Accelerator, modul I og II

Workshop om Plastik i samarbejde
med WWF

CSR SDG Accelerator, modul I, II, III

Verdensmålskursus, Sisimiut

Sparringsmøder med deltagende virk
somheder
CSR intro kursus

Medlems- og netværksmøder/morgenog gå-hjem-møder/Fokusgruppemøder
2020

2019

Virksomhedsbesøg
(3-5 virksomhedsbesøg pr. sted)

2019

2020

2019

Morgenmøde; Plastik med WWF

Nordic Global Compact Network,
Helsinki

Narsaq

Qaqortoq

Morgenmøde om CSR Greenland i:
Narsaq, Nanortalik, Sisimiut, Aasiaat
og Ilulissat

Møde med Naalakkersuisoq for Finanser

Nanortalik

Nuuk

Paamiut

Sisimiut

FN’s Verdensmål v/Jens Wandel, UNDP

Nuuk

Upernavik

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

Maniitsoq

Veteranprojekt v/Gerth Sloth Berthel
sen

Aasiaat

Sisimiut
Ilulissat

Fokusgruppemøder med medlemmer
(5 møder)
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AKTIVITETER 2020

AURORA – artikler
2020

Artikler/omtaler/
annoncer i andre medier

2019

QAQISA

QAQISA

Sunde arbejdspladser er fælles ansvar

Saligaatsoq 2019

World Cleanup Day ved Kolonihavnen
i Nuuk

QAQISA skudt i gang

CSR i krisetider

Saligaatsoq landet rundt

CSR Greenland fejrer 10 års jubilæum

Affald en fælles opgave – Saligaatsoq

10 år med Saligaatsoq

Verdensmål for små virksomheder

Skriftlig kommunikation

9 nyhedsbreve/233 modtagere, inkl.
medierne

Facebook: Saligaatsoq, CSR Greenland;
QAQISA gruppe

Facebook: Saligaatsoq
Facebook gruppe: Inuummarissaasut

LinkedIn gruppe med 457 medlemmer

LinkedIn gruppe: 448 medlemmer

2019

Sermitsiaq temaavis om uddannelse (4
annoncer)

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

Sermitsiaq annoncer om Saligaatsoq
(1 online annonce og 1 avis annonce)

QAQISA – Sermitsiaq 2 annoncer

KNR Radio & TV
– Indslag/Interviews om:

2019

3 nyhedsbreve til 253 modtagere inkl.
medierne

2020

Nuuk Ugeavis (2 artikler om Saligaatsoq
og partnerskabet med Kommuneqarfik
Sermersooq)

QAQISA i alle kommuner!

2020

fortsat

2020

Ny hjemmeside er taget i brug og er un
der opbygning

16

2019

Saligaatsoq (2 indslag)

Saligaatsoq (9 indslag) & (1 TV indslag)

’Plastik’ (1 indslag)

QAQISA (3 indslag)

LEDELSESPÅTEGNING
Vi har dags dato aflagt årsrappor-

Det er vores opfattelse, at årsregnska-

Ingen af foreningens aktiver er pant-

ten for regnskabsåret 2020 for CSR

bet giver et retvisende billede af fore

sat eller behæftet med ejendomsfor-

Greenland.

ningens aktiver og passiver, finansiel-

behold ude over de i årsrapporten an-

le stilling samt resultatet. Samtidig er

førte, og der påhviler ikke foreningens

Årsrapporten er aflagt i overensstem-

det vores opfattelse, at ledelsesberet-

eventualposter, som ikke fremgår af

melse med årsregnskabsloven klas-

ningen indeholder en retvisende rede

årsrapporten.

se A.

gørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
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RESULTATOPGØRELSE OG
BALANCE 2020
Deloitte har som foreningens revisor afgivet følgende revisionspåtegning på foreningens samlede årsregnskab, som foranstående/efterfølgende resultatopgørelse og balance er et uddrag fra:

Resultatopgørelse for 2020

2020
kr.

2019
t.kr.

Nettoomsætning

2.149.999

2.124.147

Bruttoresultat

2.149.999

2.124.147

		

Andre eksterne omkostninger
Personaleomkostninger
Årets resultat

(545.304)

(768.464)

(1.558.731)

(1.316.896)

45.964

38.787

Balance pr. 31.12.2020
Likvide beholdninger

812.596

848.335

Aktiver

812.596

848.335

307.703

261.739

307.703

261.739

Kapitalindestående
Egenkapital
Bankgæld

3.327

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser

2.375

143.743

Anden gæld

409.191

248.164

Periodeafgrænsningsposter

90.000

194.689

Gældsforpligtelser

504.893

586.596

Passiver

812.596

848.335
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten er aflagt i overensstem-

I resultatopgørelsen indregnes ind-

melse med årsregnskabslovens be-

tægter, i takt med at de indtjenes,

stemmelser for regnskabsklasse A.

mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Årsregnskabet er aflagt efter samme
regnskabspraksis som sidste år.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse 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 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 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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der
fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter for-

Resultatopgørelsen

Balancen

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

Nettoomsætning

Likvide beholdninger

Kontingenter indregnes i det år kon-

Likvide beholdninger omfatter kon-

tingentet betales.

tante beholdninger og bankindeståender.

Tilskud til foreningens drift indregnes
i det år tilskuddet udbetales.

Finansielle forpligtelser
Finansielle forpligtelser måles til den

Projektmidler givet til bestemte for-

nominelle restgæld på balancedagen.

mål indregnes i det år projektudgifterPeriodeafgrænsningsposter

ne afholdes.

Periodeafgrænsningsposter indregDeltagerbetaling vedrørende kurser

net under forpligtelser omfatter mod-

indregnes i det år, hvor kurset afhol-

tagne indtægter til resultatføring i ef-

des.

terfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration,
lokaler, tab på tilgodehavender mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger, lønrefusion, feriepenge, pensionsbidrag, AMA og anden social sikring samt øvrige personaleomkostninger til foreningens personale.
Skat
Foreningen er fritaget for skat efter de
gældende grønlandske regler herom.

hold, der eksisterede på balancedagen.
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CSR GREENLAND MEDLEMMER 2020
Air Greenland A/S, Arctic Import, ASIAQ, Bank Nordik A/S, Blue Water Shipping A/S, Café Mik, Deloitte, GE, Godthåb Transportservice A/S,
Greenland Holding, Greenland Petroleum Services A/S, 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 Vónin,
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

