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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 vil være det ledende 
virksomhedsnetværk 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 ressourcestærkt 
og kompetent netværk.

PROJEKTER  

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

Saligaatsoq
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!
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2021

LEDELSESBERETNING 

CSR Greenland ser tilbage på et år med bæredygtighed som den 
gennemgående overskrift for året, hvor CSR Greenland har gennemført 
kompetenceudviklingsforløb for en række virksomheder, samt været vært for UN 
Global Compact’s Nordic meeting. Indsatser der er gennemført sideløbende med 
foreningens øvrige aktiviteter. 

Bæredygtighed falder godt i tråd med 
CSR Greenlands strategi om, at ’sam-
men gør vi en forskel’ og det er lige 
præcis dét som har kendetegnet året 
2021. 

Mange aktiviteter har været ramt af 
restriktioner fastsat af myndigheder. 
Tiden med forsamlingsrestriktioner 
og lignende har dog også lært mange 
at arrangementer, møder eller blot dét 
at holde gang i aktiviteter også i nogen 
udstrækning kan gennemføres via di-
gitale platforme. 

QAQISA
Brobygningen mellem skole og er-
hverv – QAQISA - er en indsats som 
involverer virksomheder, skoler, sko-
leforvaltninger over det ganske land. 
22 byskoler fordelt på 16 byer i Grøn-
land har i projektperioden 2019-2021 
deltaget i QAQISA. Overalt er der vilje 
til at yde en fælles indsats for at få fle-
re unge i uddannelse.

QAQISA er et godt eksempel på, at 
mange virksomheder gennem deres 

CSR arbejde har fokus på de unge og 
at de sammen med andre lokalt ger-
ne yder en ekstra indsats for de unge, 
som er fremtidens arbejdskraft.

Saligaatsoq
De fleste bosteder i Grønland er ef-
terhånden bekendt med Saligaatsoq, 
hvert år siden 2010 har været gen-
nemført som den årlige oprydnings-
dag i Grønland.

I 2021 har CSR Greenland indgået et 
samarbejde med KNI Pilersuisoq A/S, 
der har koordineret sin indsats ’Re-
nere Grønland’ sammen med Sali-
gaatsoq.

Alle bosteder har modtaget en opfor-
dring til at indrapportere indsamlet 
mængde affald (vægt) til CSR Green-
land. Dette foregår online via CSR G’s 
hjemmeside.

Virksomhederne i Grønland udviser 
igen i år stor velvilje til at donere ud-
styr, forplejning eller afhentning af 
indsamlet affald.

IPUK
Det har været inspirerende at møde 11 
engagerede og motiverede virksomhe-
der som deltog i IPUK.
Deltagerne har gennem bootcamps, 
workshops og virksomhedsbesøg hos 
deltagerne arbejdet med bæredygtig-
hed i egen virksomhed. IPUK har pro-
grammæssigt været gennemført med 
højt fagligt indhold og introduktion 
til rammeværktøjer, som deltagerne 
kunne bringe med hjem og arbejde vi-
dere med. 

IPUK blev indledt med en åben kon-
ference med omkring 60 deltagere og 
afsluttet med en online konference 
med deltagelse fra flere byer i Grøn-
land.

Virksomhedernes indsats med kurs 
mod bæredygtig forretning er skabt 
gennem deres deltagelse i IPUK. Det 
bliver spændende at følge virksomhe-
dernes udvikling indenfor bæredyg-
tighed. 
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IPUK blev gennemført i et samarbejde 
mellem CSR Greenland og Grønlands 
Erhverv. Industriens Fond finansiere-
de hovedparten af indsatsen.

Global Compact konference
UN Global Compact Nordic afholdt 
deres årlige konference i Nuuk i no-
vember. En mindre del af konferencen 
blev gennemført som et åbent pro-
gram for ikke-medlemmer. Konferen-
cen blev gennemført teknisk således, 

at både de fysisk tilstedeværende samt 
onlinedeltagerne kunne deltage kon-
ferencen. Der var stor begejstring hos 
UNGC-direktørerne og de tilrejsende 
virksomheder for mødet – med stor 

ros til indlæg, facilitering og til de so-
ciale arrangementer.
Sustainability Academy
CSR Greenland præsenterede i de-
cember et nyt tiltag Sustainability 
Academy. Initiativet er etableret ef-
ter Global Compact konferencen, og 

er inspireret af de mange præsentati-
oner som netop omhandlede emner 
indenfor bæredygtighed. Sustainabili-
ty Academy gennemføres som online 
sessioner med forskellige oplægshol-
dere, som hen over en time præsente-
rer det nyeste inden for bæredygtig-
hed og CSR. Det nye tiltag Sustaina-
bility Academy har vist sig at ramme 
et bredt interessefelt, med deltagere 
fra både Grønland og Danmark, som 
repræsenterer virksomheder og myn-
digheder. 

Christian Keldsen, Formand

TAK – til alle samarbejdspartnere og sponsorer for et godt og begivenhedsrigt år. 
En stor tak til alle medlemmer af CSR Greenland, samarbejdspartnere internt i og udenfor 
Grønland. En tak til GrønlandsBANKENs Erhvervsfond, Grønlands Erhverv, Tips- og Lotto, 
Industriens Fond og Global Compact Denmark samt til alle virksomheder som har bidra-
get med donationer til projekter, således at disse kunne gennemføres i 2021.

”Bæredygtighed falder godt i tråd med CSR Greenlands strategi 

om, at ’sammen gør vi en forskel’ og det er lige præcis dét som 

har kendetegnet året 2021.
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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 Tusass A/S Transparency International Greenland Kalaallit Nunaanni Brugseni  

Nukissiorfiit Stark Group

GLOBAL COMPACT’S NORDISKE 
NETVÆRK MØDTES I NUUK 

De seks nordiske 
landes netværk mødtes 
i november 2021 i Nuuk for at udveks-

le erfaringer og idéer om 
bæredygtighed med udgangs-

punkt i Global Compacts ti principper 

om ansvarlig virksomhedsdrift 
og Verdensmålene. FN Glo-

bal Compact er ti princip-
per for ansvarlig virksom-
hedsdrift, som man som 
virksomhed kan forplig-
tige sig til ved at skrive 
under. De ti principper 

handler om menneskeret-
tigheder, arbejdstagerret-

tigheder, miljø og antikorrup-
tion. Global Compact er grundlaget 
for at arbejde struktureret med FNs 
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling 
(SDGerne) som virksomhed.

På konferencen deltog knapt 100 per-
soner fra erhvervslivet i lokalet på 
Hotel Hans Egede i Nuuk mens yder-
ligere 100 deltog online fra forskelli-
ge steder i Norden. Virksomhederne 
kom for at dele erfaringer og få ny in-
spiration til arbejdet med bæredygtig-
hed, CSR og Verdensmål.



7

Christian Keldsen, direktør i 
Grønlands Erhverv og formand 
for CSR Greenland:
Det er en fantastisk mulighed 
for vores virksomheder at byg-
ge nye netværk i Norden og 
lære fra nogle af de absolut 
førende virksomheder på 
bæredygtighedsområdet. 
Det giver både inspiration 
og energi til arbejdet, og 
ikke mindst til, hvordan vi 
kan sikre at arbejdet med 
bæredygtighed også styr-
ker virksomhedernes kon-
kurrencekraft. 

Martin Kviesgaard, direk-
tør i GrønlandsBANKEN og 
næstformand for CSR Green-
land:
Jeg ser meget frem til både at lytte 
til de nordiske virksomheder og til at 
fortælle om GrønlandsBANKENs ar-
bejde med bæredygtighed, som må-
ske kan give de andre virksomhe-
der nye idéer også. Grønland er på 
mange måder langt fremme i forhold 
til denne her agenda, og det er ikke 
mindst baseret på CSR Greenlands 
indsats de sidste 11 år.

Du kan finde optagelser og præsenta-
tioner fra konferencen her: https://

csr.gl/nordic-global-compact-net-
work-meeting-2021/ Eksempler på 
præsentationer; Global Compact se-
kretariatet i New York, Grønlands-
BANKEN, Isavia, FLSmidth, Chr. 

Hansen, Carlsberg, Mærsk, Stora En-
so, Hurtigruten, Bakkafrost, Icelan-
dair, Marel, Nukissiorfiit, Air Green-
land, Rambøll, Ericsson og mange 
flere.

Senior konsulent Anne Mette E. Christiansen
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QAQISA 

Projektperioden 2019-2021 for 
QAQISA kørte sit sidste projekt år 
i 2021. Erfaringerne med brobyg-
ning mellem skole og erhverv viser, 
at QAQISA har sin berettigelse, og at 
mange er glade for konceptet og at det 
styrker det lokale samarbejde.

Formålet er at motivere de ældste ele-
ver i folkeskolen til at fortsætte i ud-
dannelse efter folkeskolen. QAQISA 
motiverer ikke alene flere i uddannel-
se, men motiverer også gennem bro-
bygnings-konceptet lokalt erhvervsliv 
til i større grad at synliggøre deres er-
hverv og karrieremuligheder indenfor 
deres branche overfor de unge elever. 
Gennem QAQISA motiveres de unge 
til at blive en aktiv del af fremtidens 
arbejdskraft.

Der er i 16 byer etableret lokale 
QAQISA-styregrupper, som mødes og 
i fællesskab planlægger alt fra virk-
somhedsbesøg, skolepraktik, afholdel-
se af mini-uddannelsesmesser i bro-
bygningen mellem skole og erhverv. 

CSR Greenland bistår med deltagelse 
i selve møderne, og også med udarbej-
delse af invitationer, messeprogram-
mer og lignende. Parterne trænes og-
så i at arbejde med årshjul, alene med 
det formål at forenkle det lokale sam-
arbejde.

Evaluering
Elever i ældstetrinnet fra 22 byskoler 
inviteres til at besvare et spørgeskema 
hvor de blandt andet evaluerer på vej-
ledning, skolepraktik og deres planer 
for fremtiden. Hver deltagende skole 

modtager en tabelrapport med besva-
relser for deres skole.

Eleverne vurderer, at de gennem 
vejledning har lært om deres frem-
tidsmuligheder, at skolepraktik har 
givet dem en indsigt samarbejde på en 
arbejdsplads at få afklaret deres ud-
dannelsesønsker. Mange elever øn-
sker at supplere folkeskolen med ef-
terskole, eller de ønsker at starte di-
rekte på gymnasiet. Eleverne påpeger 
i deres selvevaluering, at de mener at 

egne sproglige kompetencer og egen 
faglighed kan være en forhindring i at 
starte på en ungdomsuddannelse og 
eller at der er ingen forhindringer i at 
starte på en ungdomsuddannelse.

GrønlandsBANKENs Erhvervsfond 
har doneret økonomisk støtte til 
QAQISA evaluering. En samlet rap-
port for elevernes evaluering forven-
tes at foreligge i 2022.
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SAMARBEJDE ER DET BÆRENDE 
ELEMENT I SALIGAATSOQ 
Ved den landsdækkende oprydningsdag Saligaatsoq har 
enhver deltager sin rolle og bidrager til at arrangementet 
lykkes. Der er over hele Grønland et lokalt og stærkt for-
ankret samarbejde mellem lokale og nationale virksomhe-
der, organisationer, offentlige myndigheder og ikke mindst 
de mange frivillige. 

Stærke lokale samarbejdsteams
Lokaludvalgene er mange steder ble-
vet omdrejningspunkt for den lokale 
oprydningsdag, hvor de udover at gen-
nemføre Saligaatsoq, også arrangerer 
sociale aktiviteter med underholdning 
og forplejning for deltagerne.

I stærke lokale samarbejder ses bå-
de lokale virksomheder, kommuner-
nes affaldscentre og ikke mindst virk-
somheder som donerer affaldssække 
og engangshandsker eller sørger for 
transport af indsamlet affald, eller 
virksomheder som støtter med for-
plejning til deltagerne i Saligaatsoq.

Alle med det klare mål, at lokalmiljøet 
er ryddeligt og imødekommende for 
stedets borgere.

Nye samarbejdspartnere
KNI Pilersuisoq A/S er i 2021 en ny 
samarbejdspartner i Saligaatsoq. KNI 
Pilersuisoq har især bidraget med at 
sikre deltagelse fra de mindre byer og 
bygderne. 

En anden aktiv lokal medspiller i 2021 
er hos Destination Diskobay A/S, som 
har koordineret deltagere i Kommu-
ne Qeqertalik på tværs af kommunens 
bosteder.

Landsdækkende mediedækning
Mediehuset Sermitsiaq.AG udgav i 
2021 temaavisen ’Miljø og bæredyg-
tighed’. I avisen kunne man møde den 
lokale fisker, grønlandske virksomhe-
der, kommunerne og Selvstyret der i 
fællesskab sætter fokus på, at vi alle 
skal være med til at sikre fremtiden. 

Kalaallit Nunaata Radioa bidrog og-
så med et sponsorat til Saligaatsoq, i 
form af skiltereklame landsdækken-
de TV.

Fokus på børn gennem Naturens 
Superhelte
Departementet for Landbrug, Selvfor-
syning, Energi og Miljø står bag ma-
skotterne Naturens Superhelte, som 
i børnehøjde sætter fokus på miljøet. 
Maskotterne besøger skoler, delta-
ger i Saligaatsoq i udvalgte lokationer 
og på Pinngortitap Paarsisui Natu-
rens Superhelte’s Facebookside kan 
ses kampagnevideoer, musikvideo, 
konkurrencer og mange andre indslag 
målrettet til børn.

Saligaatsoq og fremtiden
For CSR Greenland har det været et 
mål i sig, at sikre større og større lokal 
forankring for Saligaatsoq. Dette mål 
er i gang med at blive implementeret 
og engagementets styrke ses tydelige-
re og tydeligere for hvert år. 

CSR Greenland planlægger sammen 
med en række interessenter at vide-
reudvikle Saligaatsoq, så vi alle sam-
men, hvad enten vi er forbrugere, 
virksomheder eller myndigheder i fæl-
lesskab har en interesse for hvordan 
vi håndterer vores affald og undgår 
at denne ender i naturen og i nærmil-
jøet.
 



BÆREDYGTIGE FORRETNINGS-
MODELLER SKAL SKABE VÆKST I 
GRØNLAND

I Grønland og hele verden er der en 
stigende tendens til, at forbrugere, 
virksomheder, medarbejdere og in-
vestorer kræver fokus på bæredygtige 
løsninger. Det gælder i bred forstand 
og gælder derfor både en økonomisk, 
social og miljømæssige bæredygtig 
udvikling.

Virksomheder skal derfor have bære-
dygtighed ind i forretningen og indar-
bejde det i virksomhedernes strategi 
– det giver vækst, arbejdspladser og 
en positiv udvikling i samfundet.

Grønlands Erhverv og CSR Greenland 
arbejder for at skabe en positiv er-
hvervsudvikling i Grønland, så de ini-
tiativer der sker indenfor eksempelvis 
infrastruktur, turisme og fiskeri sker 
på en måde, så konkurrencekraft og 
bæredygtighed går hånd i hånd. Når 
bæredygtighed bliver strategisk og 

forretningsrelevant for virksomhe-
derne, åbner det nye forretnings-

muligheder og ny konkurrence-
kraft.

Grønlands Erhverv og CSR 
Greenland har i samarbej-
de med GrønlandsBAN-
KEN og Greenland Hol-
ding lanceret projektet 
”IPUK – med kurs mod 
bæredygtig forretning”. 
Formålet er at skabe 
vækst og arbejdspladser 
i Grønland med udgangs-

punkt i bæredygtige forret-
ningsmodeller og FNs Ver-

densmål. 
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Til gavn for alle Grønlands virk-
somheder
Formålet med IPUK var at demon-
strere, hvordan virksomheder kan 
skabe værdi ved at integrere bære-
dygtighed i forretningen og samtidig 
at udbrede denne viden til hele Grøn-

lands erhvervsliv. Deltagerne har ar-
bejdet med en række værktøjer, der 
gør dem i stand til at definere deres 
eget udgangspunkt, at fokusere på re-
levante bæredygtighedstemaer samt 
at måle og rapportere på deres mål-
sætninger. 

11 grønlandske virksom-
heder har over en periode på 

ni måneder i 2021 arbejdet mål-
rettet med at frembringe nye konkre-

te initiativer, der bidrager til virksom-
hedernes bundlinje og en mere bære-
dygtig udvikling i Grønland.  Læs del-
tagernes udsagn på næste side

Projektet er støttet af Industriens 
Fond.

IPUK Videncenter  
Erfaringer og værktøjer er ble-
vet samlet, ligesom en ny dre-
jebog er blevet udarbejdet. 
Materialer som alle virksom-
heder i Grønlandkan få gavn 
af, når de arbejder strategisk 
med bæredygtighed.  
 https://csr.gl/ipuk/ 

IPUK er et akronym.  
Inuussutissarsiorneq (erhverv) 
Piujuartitsineq (bæredygtighed) 
Unammilleqatigiinneq (konkurrence) 
Kalaallit Nunaat (Grønland) 
 
= ’Ipuk’ 
• Piujuartitsineq aallaavigalugu ineriartortitsineq 
• Med kurs mod bæredygtig forretningsudvikling  
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”Arbejdet med FN ver-
densmål på flere niveauer, 
bragte os til at afsætte de-
dikerede ressourcer til at fo-
kusere på bæredygtighed i 
hverdagen. Gennem deltagelse i IPUK - projektet 
har vi opnået viden om mål og metode, og indgår 
nu i et netværk af aktører, som vi håber at kunne 
trække på, og dele viden med.” 

”Betoncentralen har bæ-
redygtighed som en fast 
del i strategien. Vi mener en aktiv deltagelse i 
FN`s verdensmål vil flytte, ikke bare Betoncen-
tralen i bæredygtig retning, men også det loka-
le samfund som vi er en aktiv deltager af. Start-
skuddet til det fremadrettede arbejde blev moti-
veret via Betoncentralens deltagelse i IPUK.”

”Tusass tager del i ansvaret for de 
næste generationer, vores fremti-
dige arbejdskraft, miljøet og bæ-
redygtig udvikling både globalt og lokalt. Vores frem-
tid som virksomhed og forretning afhænger af de men-
nesker og det miljø vi sammen skaber her i landet, og 
Grønland påvirkes af verden. Derfor må vi også tage 
ansvar, og derfor gør vi Verdensmålene til hverdag. Vo-
res deltagelse i IPUK har gjort vores fokus på indsatser 
endnu skarpere.”

”Polar Seafood har et medansvar 
til at bidrage til Grønlands og den 
øvrige verdens bæredygtige ud-
vikling. Ansvarlighed og fokus på 
en god forvaltning af de maritime 
ressourcer er noget, vi altid har 
haft fokus på. Men arbejdet med 
FN’s Verdensmål er nyt for os, og vi har som ambi-
tion at integrere det arbejde systematisk i hele vo-
res virke. Derfor var det givtigt at deltage i IPUK 
og dermed blive motiveret, få viden og ikke mindst 
sparring med andre virksomheder”

”IPUK har gjort det 
muligt at målrette ar-
bejdet med samfunds-
ansvar, og har været en afgørende faktor for 
udarbejdelsen Nukissiorfiits nye landsdækkende 
politik for samfundsansvar. Hertil har projektet 
fremmet brugen af FN’s 17 Verdensmål som en 
drivkraft for bæredygtighed i virksomheden, og 
i Grønland.”
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Qalut Vónin har fokus 
på bæredygtighed og 
har sammen med eks-
terne parter taget ini-
tiativ til at samle henlagte fiskeredskaber, 
så disse blandt andet kan genanvendes i nye 
produkter. Qalut Vónin vil gerne styrke virk-
somhedens indsats indenfor bæredygtighed 
endnu mere og har gennem IPUK fået ramme-
værktøjer, som betyder, at vores indsatser kan 
målrettes endnu mere.’

”Vi har en ambiti-
on om at udvikle 
Inuplan og bygge-
riet i Grønland i en positiv og bæredygtig 
retning. 
Vi har med vores deltagelse i IPUK fået 
hjælp til en god og effektiv start på vores 
arbejde med bæredygtighed, som kom-
mer til forme Inuplan i mange år frem.”

”Vi har alle behov for 
at arbejde med FN’s 
verdensmål. Vores 
gæster forventer det 
og vore efterkom-
mere har krav på det. Deltagelse i IPUK har 
helt klart bidraget til vores arbejde med og 
fokus på bæredygtighed og i forlængelse 
af dette har begge vore hoteller fået Green 
Key certificering.”

”NCD har som et byudvik-
lingsselskab et naturligt 
fokus på forskellige vinkler 
indenfor udvikling, herun-
der bæredygtig udvikling i 
byggeri. NCD har gennem IPUK fået værktø-
jer til at stille skarpt på bæredygtig udvik-
ling af sin forretning, og har som gevinst få-
et udvidet sit netværk med andre virksom-
heder i Grønland.”

KNIs strategi indenfor bæredygtig-
hed involverer alle egne af Grøn-
land. Gennem IPUK har vi fået en 
dybere indsigt i, hvordan vi kan tilpasse FN’s verdensmål 
til vores arbejde med bæredygtighed. Vi har ikke kun fået 
redskaberne til hvordan vi kan arbejde i retning mod høje-
re bæredygtighed, men også input til hvilke verdensmål og 
bæredygtige tiltag en virksomhed som KNI med fordel kan 
arbejde ud fra.

”For Greenland Ruby A/S 
har IPUK forløbet ikke 
alene givet gode redskaber til at arbejde strate-
gisk med bæredygtighed, men også øget kend-
skab til emnet, hvilket har resulteret i et væld af 
inspiration til hvordan vores aktiviteter skaber 
fælles og varig værdi for både ejere, medarbej-
dere og samfund.”
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AKTIVITETER 2021

PARTNERSKABER
• Kommuneqarfik Sermersooq

• Kommune Kujalleq

• Qeqqata Kommunia

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

PROJEKTER

 2019-2021
2021

Deltagende byer; Qaanaaq, Upernavik, 
Uummannaq, Ilulissat, Qeqertarsuaq, 
Qasigiannguit, Aasiaat, Kangaatsiaq Si-
simiut, Maniitsoq, Nuuk, Paamiut, Tasii-
laq Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik

Der er gennemført opstartsworkshops 
og opfølgningsmøder i de nævnte byer

Besøgte byer Pga. myndighedsrestriktioner er alle 
QAQISA møder udenfor Nuuk gennem-
ført digitalt

Overordnet styregruppe 3 møder

Interessent- og dialogmøder om bl.a. fortsættelse af QAQISA fra 2022:
Royal Greenland, innovation South Greenland/IGASA, IMAK, Center for National 
Vejledning, KNB/Ilulissat, Foreningen Grønlandske Børn, Majoriaq

  2010
2021 2020

17 byer 17 byer

17 bygder i samarbejde med Pilersuisoq 10-12 bygder

Netværk: Hold Norge Ren, Ocean Con-
servancy

Netværk: Hold Norge Ren, Ocean Con-
servancy

Mediedækning: FB-side, KNR Radio, 
Nuuk Ugeavis, Sermitsiaq, AG, samt Te-
maavis om Miljø og bæredygtighed

Mediedækning: KNR Radio, Nuuk Uge-
avis, Sermitsiaq, AG

QaqisA

CSR Greenland 
faciliterer initiativer og 

styrker bevidstheden om 
samfundsansvar og 

bæredygtighed.
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Konference, topledermøder,  
workshops m. fl. 

2021 2020
Generalforsamling, 15. Marts 2021 Generalforsamling, 27. Marts 2020

CSR bestyrelsesmøder (4 pr. År) CSR bestyrelsesmøder (4 pr. År)

UN Global Compact konference Workshop om Plastik i samarbejde 
med WWF

IPUK opstartskonference, 23. april 2021

IPUK afslutningskonference, 14. dec. 
2021

IPUK kompetencecenter præsenteret 
14. dec. 2021

Kurser

2021 2020
CSR SDG Accelerator, modul IV CSR SDG Accelerator, modul III og IV

SDG Udd. Modul I, II inkl. studietur Afslutningsevent for CSR SDG accele-
rator

SDG Udd., Sisimiut, inkl. studietur CSR SDG Accelerator, modul I, II, III

SDG kursus for bestyrelser Sparringsmøder med deltagende virk-
somheder

IPUK; 4 bootcamps, workshops, virksom-
hedsbesøg hos 11 deltagere, samt 1-til-1 
sparring med alle virksomheder

CSR intro kursus

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

2021 2020
Gå-hjem-møder;
•  CSR Politikker
•  CSR Rapportering

Morgenmøde; Plastik med WWF

Sustainability Academy CSR Greenland:
26. nov.: Science Based Targets
9. dec.: Paris-aftalen

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

2021 
Begrænsede rejseaktiviteter pga. restriktioner

2020

Nuuk (17 besøg) Narsaq

Sisimiut (1 besøg) Nanortalik

Paamiut

Nuuk

Maniitsoq

Sisimiut

Aasiaat

Ilulissat

Virksomhedsbesøg  
(3-5 virksomhedsbesøg pr. sted)
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AKTIVITETER 2021  fortsat

2021 2020
Sermitsiaq temaavis; Miljø og bære-
dygtighed

Sermitsiaq temaavis om uddannelse (4 
annoncer)

Sermitsiaq temaavis; Uddannelse. 
Fast QAQISA annonce på forsiden
Ser mitsiaq.ag online: 4 QAQISA an-
noncer

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

Sermitsiaq: 1 artikel om IPUK Nuuk Ugeavis (2 artikler om Saligaat-
soq og partnerskabet med Kommune-
qarfik Sermersooq)

Sermitsiaq: 2 artikler om Saligaatsoq

Saligaatsoq opslag:
www.avannata.gl
Qeqertalik Business Council
www.stark.dk
FB
LinkedIn
Visit Greenland
KNB
Maniitsoq Sundhedscenter

www.anguniakkavut.gl (officiel side om 
bæredygtighed) Indhentet artikler fra 
ca. 20 virksomheder til sitet.

Roskilde Dagblad: 1 artikel om IPUK

Artikler/omtaler/ 
annoncer i andre medier

2021 2020
KNR/Nunatta Nipaa (Saligaatsoq: 1 
indslag)

Saligaatsoq (2 indslag)

KNR/Nunatta Nipaa (IPUK: 1 indslag) ’Plastik’  (1 indslag)

KNR Radio & TV  
– Indslag/Interviews om:

AURORA – artikler

2021 2020
QAQISA – Fremtidens arbejdskraft QAQISA

Sunde arbejdspladser Sunde arbejdspladser er fælles ansvar

IPUK – med kurs mod bæredygtig for-
retning

World Cleanup Day ved Kolonihavnen 
i Nuuk

QAQISA – baner vejen til fremtidens 
arbejdskraft

CSR i krisetider

Saligaatsoq CSR Greenland fejrer 10 års jubilæum

10 år med Saligaatsoq

QAQISA i alle kommuner!

Skriftlig kommunikation

2021 2020
7 nyhedsbreve til omkring 260 modta-
gere inkl. medierne

3 nyhedsbreve til 253 modtagere inkl. 
medierne

Facebook: Saligaatsoq m/artikler og fo-
tos fra deltagerne
QAQISA gruppe

Facebook: Saligaatsoq, CSR Greenland; 
QAQISA gruppe

LinkedIn gruppe: 18 opslag om IPUK LinkedIn gruppe med 457 medlemmer

Ny hjemmeside er taget i brug og er 
under opbygning
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Vi har dags dato aflagt årsrappor-
ten for regnskabsåret 2021 for CSR 
Green land.

Årsrapporten er aflagt i overensstem-
melse med årsregnskabsloven klas-
se A.

Det er vores opfattelse, at årsregnska-
bet giver et retvisende billede af for-
eningens aktiver og passiver, finan-
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 16. februar 2021

Bestyrelsen har godkendt årsregnskabet med deres digitale underskrift.

LEDELSESPÅTEGNING

Ulla Lynge
Sekretariatschef
 

Bestyrelse

 Christian Keldsen Martin Kviesgaard
 Formand Næstformand

 Anette Grønkjær Lings Dora Drechsel Henrik Leth

 

 Julia Pars Jens K. Lyberth Susanne Christensen
 

 Jacob Nitter Sørensen
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RESULTATOPGØRELSE OG
BALANCE 2021

Resultatopgørelse for 2021 
  2021 2020
   kr. t.kr.
Nettoomsætning 2.762.160 2.149.999
Bruttoresultat 2.762.160 2.149.999

Andre eksterne omkostninger (1.358.967) (545.304)
Personaleomkostninger (1.117.759) (1.558.731)
Årets resultat 285.434 45.964

Balance pr. 31.12.2021
Likvide beholdninger 1.310.479 812.596
Aktiver 1.316.479 812.596

Kapitalindestående 593.137 307.703 
Egenkapital 593.137 307.703

Bankgæld 0 3.327
Leverandører af varer og tjenesteydelser 204.404 2.375
Anden gæld 319.547 409.191 
Periodeafgrænsningsposter 199.391 90.000
Kortfristede gældsforpligtelser 723.342 504.893
Gældsforpligtelser 723.342 504.893
Passiver 1.316.479 812.596

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 sandsyn-
ligt, at fremtidige økonomiske fordele 
vil fragå foreningen, og forpligtelsens 
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 årsrapporten af-
lægges, og som be- eller afkræfter for-
hold, der eksisterede på balanceda-
gen.  

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, pen-
sionsbidrag, AMA og anden social 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.



CSR GREENLAND MEDLEMMER 2021 
Air Greenland, Arctic Import, Asiaq, Banknordik, Blue Water Shipping, Deloitte, Godthåb Transport, Greenland Holding, Greenland Oil 
Spill, Greenland Ruby, Greenland Petroleum, Grønlands Erhverv, Grønlands Rejsebureau, Grønlands Revisionskontor, Grønlands VVS Aps, 
GrønlandsBANKEN, Hotel Arctic A/S, Hotel Sisimiut ApS, Hotel Sømandshjem Nuuk, Illit Forsikring, Illuut A/S, INI A/S, Inu:IT Kontorhuset, Inuili, 
Inuplan, Iserit A/S, Kalaallit Forsikring, Kalaallit Nunaanni Brugseni, Katuaq, KNI A/S, Kommuneqarfik Sermersooq, MT Højgaard, Mælkebøtten, 
Nanco Oil ApS, Nanortalik Malerforretning, NANVVS ApS, Nukissiorfiit, Nuna Advokater, Nunatta Atuagaateqarfia, Nuuk Water Taxi A/S,  
Permagreen Grønland, Peter Pars, Pisiffik A/S, Polar Seafood, Qalut Vónin, Rambøll Grønland, Royal Greenland, Sikuki Nuuk Harbour, Siorarfiorfik, 
Stark Nuuk, Taseralik Sisimiut, Tusass A/S, Ulo Rengøring, Usisiaat ApS, Vinslottet Grønland, Visit Greenland A/S, Visiobox
 


