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BREV FRA DIREKTØREN
Som virksomhed er vi i år, trådt ind i det globale samarbejde om FNs 17 Verdensmål for bæredygtig samfundsudvikling. Ved at afgrænse hvor vores virksomhed
kan gøre en signifikant forskel i Grønland, er vi nu klar
til et nyt og mere struktureret kapitel i virksomhedens
arbejde med CSR. Dette samarbejde går hånd i hånd
med vores vision: ”Sammen tør vi gå nye veje for at
udvikle vores land”. I denne rapport vil vi introducere
vores arbejde og give et indblik i virksomhedens mål
frem mod 2030.

Kalaallit Nunaanni Brugseni er hver dag samlingspunkt
for hele den grønlandske familie. Med vores store berøringsflade med det grønlandske folk står vi med helt
unikke muligheder for at gøre en forskel i vores land.
Som demokratisk medlemsorganisation stræber vi efter at skabe løsninger og yde service, baseret på en tæt
føling med lokalsamfundet.
Vores CSR-arbejde er en af hjørnestenene i vores virksomhedspraksis, og vi tager vores ansvar seriøst. 2020
har været et år med fokus på omstrukturering af vores
arbejde med samfundsansvar, så vi nu står bedre til at
løfte samfundets behov – baseret på vores virksomheds
unikke styrker. Vi ønsker at sætte bæredygtighed højt,
men det skal give mening for Kalaallit Nunaanni Brugseni og Grønland.

Vi ønsker at være en drivkraft i samarbejdet på tværs
af det grønlandske erhvervsliv. Kan der skabes synergi i
samarbejdet mellem det private erhvervsliv og Naalakkersuisuts mange gode initiativer, så mener vi at vi kan
nå rigtig langt hen imod en bæredygtig fremtid for
Grønland.

Direktør Susanne Christiansen
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”

Det er landsbestyrelsen og dermed
folkevalgte repræsentanter, der ansætter
virksomhedens direktør, og som i samarbejde
med ledelsen varetager alle store økonomiske,
strategiske og virksomhedspolitiske beslutninger.

OM KALAALLIT NUNAANNI BRUGSENI

CSR-POLITIK OG STRATEGI

Kalaallit Nunaanni Brugseni (KNB) er en af Grønlands
største detailvirksomheder. Vi driver forretning i 8
separate byer langs den grønlandske vestkyst. Vores
virksomhed består på nuværende tidspunkt af et administrativt servicekontor, placeret i hovedstaden Nuuk,
samt i alt 17 butikker fordelt i byerne Nuuk, Sisimiut,
Narsaq, Nanortalik, Paamiut, Maniitsoq, Qaqortoq og
Ilulissat. Derudover har vi også køkken i Tasiilaq, som
leverer mad til byens skole.

I 2019 blev der indført en ny strategi, der skal lede virksomhedens CSR-arbejde frem til og med 2030. Strategien er bygget ud fra grundprincipperne i vores vision
”Sammen tør vi gå nye veje og udvikle vores land”.
Den har et stærkt fokus på bæredygtig udvikling,
innovation og samarbejde. På baggrund heraf har vi i
vores tilgang til CSR valgt at tage udgangspunkt i FNs
17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Vi arbejder ud fra, at vi vil gøre en forskel, der hvor det
giver bedst mening og skaber fælles værdi for KNB som
virksomhed og det grønlandske samfund. Vores politik
dækker KNBs servicekontor og alle vores butikker og
viser vores intentioner på følgende områder:

Hver by har deres egen lokalbestyrelse, som er demokratisk valgt af vores medlemmer i lokalbefolkningen.
Dette sker for at sikre repræsentation af de lokale byers
unikke behov, da hver by har et bestyrelsesmedlem
med i den samlede landsbestyrelse, som udgør virksomhedens øverste ledelse.

Miljø og klima
Samfund
Sundhed
Medarbejdere
Menneskerettigheder
Forretningsetik og antikorruption

KNB er altså en demokratisk medlemsorganisation,
som er 100   % ejet af det grønlandske folk. Vi bygger
vores virksomhed på stolte traditioner, nytænkning
og innovation. Som detailvirksomhed har vi været med
til at sætte dagsordenen for detailhandelen i Grønland gennem årtier. Vi stræber efter at yde den bedste
service samt være på forkant med de nutidige behov i
dagens Grønland. Vores vision lyder:

Den fulde politik kan læses her: www.brugseni.gl/csr
Politikken ejes af KNBs direktør og gennemgås én gang
årligt af ledergruppen for at sikre, at den fortsat er
relevant og fyldestgørende.

”Sammen tør vi gå nye veje
og udvikle vores land”
Dette dækker over et ønske om at sikre vækst og innovation gennem medindflydelse fra både medarbejdere
og aktive medlemmer. Med vores stigende fokus på
CSR ønsker vi at påvirke og inddrage lokalsamfundet,
således at der bliver taget virksomhedsbeslutninger ud
fra en tæt føling med behovet i de forskellige byer samt
landet som helhed.

OM RAPPORTEN
Formålet med denne rapport er at formidle KNBs
aktive arbejde med social samfundsansvarlighed i en
grønlandsk kontekst. Dette sker jf. årsregnskabsloven
§ 99a og 99b, og rapporten vil udkomme én gang
årligt. Ud over at være en udførlig gennemgang af
virksomhedens arbejde med CSR for det forgangne år,
er den ment som et internt arbejdsværktøj, der løbende
skal hjælpe virksomheden til aktivt at rykke sig tættere
på de fastlagte mål inden for CSR-området.

Vi ønsker at sætte ind der, hvor vi som virksomhed kan
have størst gennemslagskraft i samfundet, og vi ønsker
at bidrage aktivt til en bæredygtig samfundsudvikling.

Som virksomhed arbejder KNB aktivt for at sætte
ambitiøse virksomhedsmål, som skal nås inden 2030.
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8
byer
17
butikker
24.688
medlemmer
Ilulissat

1 Brugseni

1 Brugseni
2 Brugseneeraq

Sisimiut
Tasiilaq

3 Brugseni
2 Brugseneeraq
1 Panduro Hobby

Nuuk

1 Brugseni
1 Brugseneeraq

Maniitsoq

1 Brugseni

Paamiut
Narsaq

1 Brugseni
1 Brugseni
1 Brugseneeraq

Qaqortoq
1 Brugseni
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Nanortalik

Denne rapport vil fremlægge og redegøre for
KNBs fremskridt og resultater på disse områder over tid. Dette sker således, at offentligheden kan følge virksomhedens aktiviteter og se,
at der tages beslutninger, der vil føre virksomheden tættere på de ønskede resultater.

ressenter. Det er vigtigt, at der kommunikeres
strategisk med hver gruppe, således at der
opretholdes et godt og produktivt samarbejde.
Det er gennem en god og struktureret kommunikation, vi agter at nå mange af de mål, vi har
sat os. Alle parter skal informeres om virksomhedens beslutninger på CSR-området og bør
blive inddraget, når dette er nødvendigt.

Derudover vil rapporten dække de lovpligtige
rapporteringskrav for CSR, beskrevet i årsregnskabslovens § 99a og 99b, på følgende områder: menneskerettigheder, sociale forhold,
miljø- og klimamæssige forhold, antikorruption og kønsfordelingen i virksomhedens ledelse.

I 2020 og starten af 2021 har vi i forbindelse med vores CSR-transformation øget vores lokale engagement i de byer, hvor vi har
butikker. Alle vores lokalbestyrelser har været
aktivt ude i deres byer og undersøge, hvor
byens indbyggere og det øvrige erhvervsliv ser
muligheder for, at KNB kan gøre en forskel i
lokalsamfundet.

INTERESSENTER OG STRATEGISK
KOMMUNIKATION

Følgende afsnit vil fremlægge, hvem vi ser som
vores primære interessenter, og hvordan vi
kører den løbende dialog om vigtige nøgleområder for den enkelte.

I forbindelse med vores arbejde med CSR og
ansvarlig handel i Grønland er vi afhængige
af forholdet og samarbejdet med vores inte-
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VORES PRIMÆRE INTERESSENTER
Vores primære interessenter
Kunder

Medarbejdere

Lokalbestyrelser

Dialogform
Sociale medier

Kundetilfredshed

Kundeundersøgelser

Produktudvalg

Postkasser i butikkerne

Fødevarekvalitet

Arrangementer i butikkerne

Sundhed

Trykt markedsføring

Ansvarlighed

Brugseni app’en

Mangfoldighed

Afdelingsmøder

Medarbejdertilfredshed

Kurser

Karriereudvikling

Trivselsundersøgelse

Arbejdsvilkår

Individuelle møder

Sikkerhed

HR-besøg

Involvering i arbejdet med
samfundsansvar

Bestyrelsesmøder

Dække de lokale behov

Løbende dialog om lokale
arrangementer

Landsbestyrelse

Sikre synlighed i
lokalområdet

Månedligt opdateringsbrev
fra direktøren

Sponsorstøtte

Generalforsamling

Udvikling af strategier

Bestyrelsesmøder

Økonomiske
investeringer

Løbende dialog
Månedligt opdateringsbrev
fra direktøren
Udenlandske leverandører
(Coop m.fl.) og lokale leverandører
(Royal Greenland, Neqi, lokale
fangere, m. fl.)

Nøgleområder

Løbende dialog
Årlige leverandørmøder

Sikring af at lokale
behov bliver tilgodeset

Sikring af forsyning og
bestilling af varer

Direkte lokal kontakt
i butikkerne

Vedligeholdelse af
varesortiment

Individuelle møder

Sikring af etisk handel

Udvalgte initiativer i 2020
I 2020 har vi igen gennemført vores kundeanalyse, som bliver udført hvert tredje år. Det er
vigtigt for os at tage temperaturen på vores
kunders indkøbsvaner og holdninger til vores
virksomhed.

KNB opnåede igen en certificering som “Great
Place to Work” baseret på den årlige MTU-score. Denne var 1  % højere end sidste år. Dette års
samlede score var på 79  % for hele virksomheden. Grundet COVID-19 har vi været begrænset
i at holde de fleste af årets planlagte kompetenceudviklingskurser. Dog har vi formået at
afholde virksomhedens ledelsesuddannelse
”Suugaq”.
Grundet COVID-19 var alle lokalbestyrelser
samlet til en digital generalforsamling via
videokonference lørdag 26. september 2020,
hvor blandt andet den nye landsbestyrelse blev
konstitueret.

Landsbestyrelsen og virksomhedens ledelse
har været fysisk samlet 2 gange i løbet af året,
og har blandt andet diskuteret virksomhedens
initiativer på CSR-området samt virksomhedens
nye overordnede strategi.

Leverandørmøder blev afholdt i december
måned, hvor alle virksomhedens leverandører
blev bedt om at skrive under på KNBs nye
“Code of Conduct” og samhandelsaftaler.

Underskrivelse af virksomhedens
Code of Conduct
Sikring af indhold til
markedsføringsmateriale
Fagforeninger, brancheorganisationer og andre organisationer (SIK,
Grønlands Erhverv m. fl.)

NGO’er

Individuelle møder

Sikre etisk

Løbende dialog

virksomhedspraksis

Rundbordsdiskussioner

Medarbejderbeskyttelse

Individuelle møder

Bæredygtigt indkøb

Løbende dialog

Fremmende miljøinitiativer

Partnerskaber
Kommuner

Løbende dialog

Markedsføring
Lokale events
Affaldshåndtering
Åbning af nye butikker
Inklusion og jobskabende
initiativer

Nationale politikere

Høringssvar på politiske
forslag
Rundbordsdiskussioner
Individuelle møder

Skatter og afgifter
Miljø
Plastik
Genbrug
Fødevaresikkerhed
Forsyningssikkerhed
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KNBs CSR-styregruppe har haft møde med
Naalakkersuisoq for sundhed vedrørende
Brugsenis commitment til ’De 17 Verdensmål’
og udarbejdelse af potentielle samarbejdsaftaler.
Brugseni har gået aktivt ind i debatten om
mindre plastik i naturen. Dette er gjort ved et
høringssvar skrevet i forbindelse med forslag
fra Naalakkersuisut til ny miljøpolitik samt
efterfølgende møder med relevante parter.

Indvirkning på
økonomi og omdømme

Vores mulighed for at gøre en forskel
VÆSENTLIGHEDSANALYSE
– COMMITMENT TIL FNS 17 VERDENSMÅL

indsats samt et fjerde der skal understøtte arbejdet
fremadrettet. Disse 4 verdensmål blev udvalgt på baggrund af:

Som virksomhed har vi gennem flere år haft stigende
fokus på vores samfundsansvar i Grønland. I 2019 blev
det besluttet, at vi ville tilslutte os FNs verdensmål for
global bæredygtighed. Denne beslutning blevet taget
ud fra den overbevisning, at vi som virksomhed har
unikke muligheder for at påvirke faktorer i samfundet,
der kan hjælpe til, at Grønland når de statslige mål
inden 2030.

1. Deres indflydelse på vores primære
virksomhedsfunktion
2. Muligheden for at skabe synergi mellem
positiv indflydelse for lokalsamfundet og profit
3. Differentiering fra vores konkurrenter
Resultatet af denne proces har gennem 2020 guidet
vores strategiske arbejde med udvælgelse af konkrete
virksomhedstiltag. Analysen viser at verdensmål 3, 4 og
12 udgør vores største eksterne indflydelse på samfundet i Grønland. Verdensmål 17 skal samtidig være den
skabende og faciliteterne kraft i vores arbejde, da vi
ser samarbejdsaftaler på tværs af private og offentlige
sektorer som nøglen til succes på områder vi ikke selv
har direkte indflydelse på.

Læs mere på www.anguniakkavut.gl
KNB støtter op omkring alle 17 af FNs verdensmål,
og vi mener at alle mål er lige essentielle for, at vi
som globalt samfund kan fremme en mere bæredygtig
tilværelse. Dog ser vi, at vi ikke kan have signifikant
indflydelse på alle 17 verdensmål og har derfor foretaget en intern analyse, der har vist, hvilke verdensmål
vi kan have størst indflydelse på.
Denne analyse har belyst tre verdensmål som værende de mest logiske områder for os at gøre en ekstra
10

Følgende illustration giver et visuelt overblik over KNBs primære prioritering af verdensmålene både eksternt
og internt i virksomheden.

Vi vil øge fokus på sunde varer
i vores butikker og være en
aktiv spiller i arbejdet med
folkesundhed i Grønland.

Vi vil være et
kraftcenter for læring
og opkvalificering samt
udvikling af ledere.

Vi vil sikre, at vores
forretning påvirker
miljøet negativt så lidt
som muligt.

Vi vil sikre vores positive
samfundsindflydelse
gennem strategiske
partnerskaber.

SÅDAN SKABER VI VÆRDI
FOR SAMFUNDET

ANSVARLIG
VIRKSOMHEDSPRAKSIS

Sundhed, sikkerhed og
arbejdsmiljø

Etisk handel og
menneskerettigheder

Lige forhold for alle
uanset køn, etnicitet
og sexualitet
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Nultolerence
for korruption

ORGANISERING AF CSR-ARBEJDET
Det strategiske arbejde med virksomhedens CSR-indsatser er placeret ved en styregruppe under direktionen. Det er denne gruppes opgave løbende at udvikle,
monitorere og indsamle data på virksomhedens samfundsansvarlige initiativer. Styregruppen består af repræsentanter fra virksomhedens administrative afdelinger samt butikker. Sammensætningen af gruppen er
valgt således, at der er brede organisatoriske og ledel-

sesmæssige kompetencer til rådighed, så der skabes
det fornødne grundlag for udvikling og implementering
af nye initiativer.
Som virksomhed har vi valgt en topstyret tilgang til implementeringen af CSR-initiativerne. Dette er gjort for
at sikre virksomhedens evne til at skabe kulturændringer igennem vores tillidsbaserede ledelsesstrategi.

Medlemmer af CSR-styregruppen

Susanne Christensen
Direktør

Benny Reffeldt Otte
Chef for HR, Marketing
og Kommunikation

Randi Vestergaard Evaldsen
Chef for Sortiment
og logistik

Minna Trangeled
Afdelingsleder i HR
og Kommunikation

Kasper Dyrberg
Kommunikationsmedarbejder
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Jacob Brøste
Souschef
Økonomiafdelingen

Kent Helberg
Uddeler
Brugseni Nuuk

KNBS ARBEJDE OG MÅL
FOR CSR I GRØNLAND
INDEN 2030
Hvor kan vi gøre en forskel for Grønland? – Hvad vil vi
forpligte os til inden 2030? − Hvordan når vi vores mål?
− Hvilke tal indikerer, hvor langt vi er på rejsen?

2020 markerer starten på denne langsigtede proces, og
derfor er det ikke alle dele af vores arbejde, der er nået
lige langt. Visse mål mangler konkrete strategier for
udførsel, og andre mangler procedurer for indsamling
af data. Virksomhedens forpligtigelse til dette vigtige
arbejde gør, at vi agter at få udbedret mangler i data
og fastsættelse af mål inden udgangen af 2021, så vi
fra næste årsrapport er kommet rapporteringsarbejdet
nærmere sin fuldendelse. Følgende afsnit vil præsentere mål og resultater af arbejdet med vores udvalgte
fokusområder inden for CSR-området.

Som virksomhed har vi sat os ambitiøse mål for vores
rolle, som partner i det nationale arbejde om at løfte
Grønland tættere på en bæredygtig fremtid.
Ud fra vores valgte fokus på verdensmål 3, 4 og 12, har
vi sat milepæle, der skal styre vores strategiske arbejde med virksomhedens eksterne samfundsansvar frem
mod 2030. Hver milepæl skal have strategiske delmål,
der skal flytte os tættere på vores overordnede målsætninger. Samtidig har vi sat os fast på indikatorer, der på
sigt skal hjælpe os til at analysere vores fremskridt på
de givne områder ud fra et solidt datagrundlag.
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”
Vi vil øge fokus på sunde varer i
vores butikker og være en aktiv
spiller i arbejdet med
folkesundhed i Grønland
15

EN AKTIV FORKÆMPER FOR FOLKESUNDHED
I GRØNLAND
Som detailhandelsvirksomhed i Grønland har vi en
kæmpe berøring med den grønlandske befolkning.
Med 17 butikker i 8 byer, over 550 medarbejdere og
mellem 7-10.000 kunder igennem vores butikker hver
dag, mener vi, at vi har en helt unik mulighed for at
styrke og påvirke det grønlandske samfund.

ske problemer hos udsatte børn, unge og voksne også
komme samfundet mere til last, hvis ikke der bliver sat
ind på folkesundhedsområdet i Grønland.
Vi arbejder i øjeblikket på at finde konkrete målsætninger, der kan agere milepæle i vores arbejde for større
folkesundhed. Dette sker blandt andet igennem strategiske interessentdialoger, som er igangsat i alle byer,
hvor vi har lokalbestyrelser. Vores lokalbestyrelser er i
slutningen af 2020 blevet sat i gang med at undersøge
de lokale muligheder på blandt andet folkesundhedsområdet. Det er vores hensigt at benytte denne viden i
vores fremtidige arbejde. Udover de lokale interessentdialoger har CSR-styregruppen haft møde med formanden for Departementet for Sundhed om potentielle
samarbejdsinitiativer.

Tager man et blik på folkesundheden i Grønland,
bliver man i dag præsenteret for problematiske tal,
som vi mener belyser en af landets største forhindringer for at nå FNs målsætning for stater og nationer
inden 2030.
Ifølge den seneste folkesundhedsplan fra Naalakkersuisut (Inuuneritta III), så lider 59  % af den voksne befolkning af overvægt, over 58  % af landets unge i alderen
13-15 år dyrker ingen former for sport, 52  % af alle
16-årige ryger cigaretter dagligt og 39  % af alle
børnefamilier har et muligt alkoholproblem.

Det har dog været en udfordring i år at sætte mål og
indhente konkret data, der viser, hvor vi specifikt kan og
har gjort en mærkbar forskel med vores initiativer. Som
virksomhed agter vi inden udgangen af 2021, at have
truffet en beslutning om specifikke målbare mærkesager med dertilhørende strategiske delmål inden for
Brugsenis arbejde med folkesundhed i Grønland frem
mod 2030.

Disse yderst problematiske tendenser vil på sigt kunne
belaste det grønlandske sundhedsvæsen med flere tilfælde af blandt andet kræft og diabetes samt mange
andre livsstilsrelaterede sygdomme. Samtidig vil psyki-

59   %

af den voksne befolkning
lider af overvægt

58   %

af den landets unge i alderen
13-15 år dyrker ingen sport

16

52   %

af alle 16-årige ryger
cigaretter dagligt

39   %

af alle børnefamilier har
et muligt alkoholproblem
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KNB forpligtiger sig til i sit fremadrettede arbejde
til hver en tid at være en aktiv spiller i kampen mod
livstilssygdomme i de byer, hvor virksomheden er til
stede. Dette skal ske i henhold til og i samarbejde
omkring Naalakkersuisuts strategi for landets
folkesundhed (Inuuneritta II + III) 2013-2030.

HÅB OM SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF
DETAILHANDLEN I GRØNLAND

benytte KRAMS-faktorerne som en vigtig indikator for
vores fremdrift.

Med vores overbevisning om, at vi kan gøre en reel
forskel for folkesundheden i Grønland, har 2020 været
et år, hvor vi har igangsat testinitiativer og har været i
direkte dialog med potentielle partnere og eksperter på
området.

KOST
I 2020 har vi i Brugseni Nuuk igangsat et testforløb på
et sundt convenience-koncept som en del af vores nye
”Valget er dit”-markedsføring. Vi håber at kunne rulle
dette ud i flere butikker, når testforløbet er ovre. Målet
med projektet er at tilbyde sunde og grønlandsk-inspirerede alternativer til butikkens øvrige delikatessesortiment, og samtidig til en rimelig pris. Der er indtænkt
rige mængder af kostfibre, groft brød, salat og et udvalg af moskus-, rensdyr- og grønlandsk lammekød. En
foreløbig vurdering af projektet er, at det sælger godt,
og at det, med vilje og markedsføring, kan komme op
og sælge på linje med de andre delikatesseprodukter. Vi
laver løbende opfølgning på projektet og vil i 2021 tage
beslutning om dets udbredelse til andre butikker.

Vi ser potentiale i, og arbejder aktivt for at etablere et
tværfagligt samarbejde med de førende detailkæder i
Grønland og den statslige enhed Paarisa. Hvis vi sammen med vores konkurrenter kan generere data for
indkøbsmønstre, indextal på salg af sunde varekategorier med mere, kan der potentielt skabes en realistisk
baseline for den grønlandske befolknings indkøbsvaner,
og vi kan derefter sammen fastsætte mål for den samlede grønlandske detailhandel, der kan flytte Grønland
i en sundere retning. Kan vi samle alle parter i kampen
for en bedre folkesundhed i landet, så mener vi der kan
gøres en signifikant forskel. Et sådant partnerskab vil
kunne samle detailhandlen om en fælles mærkesag
uden at gå på kompromis med den interne konkurrence.
Samtidig vil alle parter frit kunne skræddersy deres folkesundhedsinitiativer, så de passer ind i virksomhedernes egne forretningskoncepter. Vi vil arbejde aktivt for
at få stablet sådan et samarbejde på benene for at sikre
reelle fremskridt på området inden for folkesundhed.

RYGNING OG ALKOHOLMISBRUG
Som virksomhed tilbyder vi alle vores medarbejdere
mulighed for at deltage i rygestop-kurser og behandlingsforløb for misbrug. Dette er beskrevet i vores personalehåndbog og bliver på den måde kommunikeret ud
til alle vores medarbejdere. Vi har dog indset, at vi kan
gøre mere for at synliggøre denne mulighed og agter fra
2021 at promovere dette aktivt internt i virksomheden
og rapportere på antallet af årlige deltagere.

KRAMS-FAKTORERNE
Som en del af vores arbejde med folkesundhed i landet
har vi besluttet på baggrund af flere eksperters vurdering, at de såkaldte ”KRAMS-faktorer” – Kostvaner,
Rygning, Alkohol, Motion og Stress – skal indgå i vores
strategiske arbejde med forbedring af folkesundheden
i landet. Dårlige kostvaner, rygning, alkoholmisbrug,
mangel på motion og stress i hverdagen er alle faktorer,
der skal arbejdes med, hvis vi ønsker at påvirke den negative tendens i forhold til livsstilssygdomme i Grønland.

2020
Antal gange rehabiliterende
tiltag er blevet benyttet internt i
virksomheden i 2020.

Note

0

ALKOHOL
I forbindelse med vores løbende samarbejde med
Paarisa har vi for første gang fra uge 18 startet et nyt
markedsføringsinitiativ, som vi kalder ”Valget er dit”.
Som virksomhed mener vi ikke, at det er vores ansvar at
diktere vores kunders indkøb. Men vi er opsat på at tilbyde gode alternativer til blandt andet alkohol, således at

På baggrund af dette har vi igangsat flere initiativer,
som vi mener, i større og mindre grad, adresserer disse
faktorer. Vi agter i arbejdet med fremtidige initiativer at
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noget nyt i 2020 er aktivitetsarbejdet blevet tænkt ind
i butikkernes aktive arbejde med deres medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og arbejdspladsvurdering
(APV), hvilke er sket igennem nye initiativer fra vores
HR-afdeling. Dette har fungeret til nogen tilfredshed
og vil i 2021 blive tilrettet baseret på feedback fra det
forgangene år. Vi ser frem til at følge udviklingen, så vi
sikrer at vores arbejdsplads også er med til at skabe et
sundt og aktivt frirum for vores medarbejdere.

vores kunder altid har sunde alternativer til vores øvrige
sortiment.
Vi har i 2020 kørt tre kampagner med ’Valget er dit’ og
vi agter i 2021 at fortsætte dette markedsføringskoncept, så vi forpligter os til fortsat at tilbyde og udvide
de gode alkoholfrie alternativer i vores butikker. Derudover vil vi fortsat lade uge 18 være en særlig uge, hvor
der bliver skabt ekstra debat om alkoholforbrug, så
vi er med til at gøre vores til at påvirke befolkningens
alkoholvaner positivt.

STRESS OG PSYKISK VELVÆRE

Vi har en intern alkoholpolitik i virksomheden, som
gælder alle ansatte i arbejdstiden. Vi tolererer ikke indtagelse af alkohol i arbejdstiden, og det er fyringsgrund
at møde beruset op på arbejdspladsen.

Der har i 2020 ikke været nogen nye initiativer på området. Vi tilbyder som udgangspunkt alle medarbejdere
hjælp, såfremt der er et reelt behov.

MOTION
Som en fast tradition har vi gennem de sidste mange
år opfordret lokalbefolkningen i de byer, hvor vi har butikker til at motionere. Vores ”Brugseniløb” er hvert år
besøgt af flere hundrede deltagere rundt om i landet.
2020 har dog vist sig at være udfordrende, hvad angår
forsamlingsarrangementer grundet COVID-19, hvilke
har resulteret i, at Brugseniløbet i år blev aflyst. Dog
har fire byer formået at holde deres eget lokale mini-motionsløb med respekt for de gældende restriktioner. Vi agter i 2021 at genoptage det samlede Brugseniløb og igangsætte nye initiativer på motionsområdet,
hvis det kan gennemføres på trods af de COVID-19-restriktioner, der måtte gælde til den tid.
Vi har i 2020 indgået et samarbejde med GSS håndbold,
som skal opstartes i løbet af 2021. Dette skal sikre bred
offentlig opmærksomhed på sundhed, motion, gode
kostvaner og fordelene ved en aktiv fritid. Samtidig er
vi aktivt på udkig efter yderligere potentielle samarbejdspartere på området.
Internt i virksomheden har der i 2020 været fokus på at
omstrukturere vores tidligere sundhedsambassadørarbejde, som efter flere års indsats ikke har vist sig at
have den ønskede effekt blandt medarbejderne. Som
18

”
Vi vil være et kraftcenter for

læring og opkvalificering samt
udvikling af ledere
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ET KRAFTCENTER FOR LÆRING OG OPKVALIFICERING
SAMT UDVIKLING AF LEDERE

2020 har markeret starten på mange interne projekter,
der er designet til at bringe os tættere på vores mål og
samtidig sikre, at vores virksomhed kan vokse med medarbejdernes kontinuerlige kompetenceløft. Vi mener at
vores store interne arbejde med nytænkning på områder
såsom elev- og lederuddannelse, medarbejdertilfredshed
og trivsel vil gavne virksomheden såvel som samfundet.

KNB skaber som arbejdsplads, rammerne for rigtig
mange menneskers hverdag i Grønland. Derfor mener
vi, det er essentielt at stræbe efter at skabe et arbejdsmiljø, der sikrer god, faglig og personlig udvikling af alle
medarbejdere.
Som detailvirksomhed er vi en del af en branche, der er
præget af en meget høj udskiftning af medarbejdere.
Denne negative tendens ses desværre også i vores virksomhed. Vi har igennem længere tid været vidne til, at
vores medarbejderomsætning er steget til omkring ”4”.
Det vil sige, at vi i teorien udskifter alle vores medarbejdere fire gange om året. Visse områder af vores virksomhed udgør en større naturlig faktor i dette regnestykke,
men ikke desto mindre mener vi, at dette tal er helt
og aldeles uacceptabelt. Som virksomhed ligger det os
stærkt på sinde at få stoppet denne negative udvikling
og dermed bringe medarbejderomsætningstallet væsentligt ned inden 2030.

QAQISA – ET GODT SAMARBEJDE
MED LANDETS FOLKESKOLER
De statslige indikatorer for verdensmål 4 drejer sig
hovedsageligt om børn og unge i skolealderen. Vi agter at gøre vores til, at der bliver skabt opmærksomhed
omkring, hvad detailbranchen bringer af muligheder,
således at de unge kan tage beslutninger om deres
fremtidige uddannelse på et nuanceret og oplyst grundlag. Vi ønsker at skabe begejstring for butiksfaget blandt
landets unge samt introducere de mange andre muligheder virksomheder som vores har at byde på.

Dette tal kan aldrig nå nul,
men vi mener at med en
målrettet og strategisk
indsats, kan vi få dette tal
nedpå 3 inden 2025 og 2 inden
2030. Vi agter at rapportere på
vores fremskridt hvert år.

Vi er med i det landsdækkende samarbejde ”Qaqisa”,
som er et initiativ faciliteret af CSR Greenland, der
skaber broer mellem erhvervslivet og folkeskolen. Vi har i
2020 haft besøg af omkring 80 folkeskoleelever fordelt i
vores butikker.
Der arbejdes i øjeblikket på at få etableret faste rammer
for, hvordan vores butikker skal introducere de unge for
vores virksomhed. På dette grundlag håber vi på at kunne øge efterspørgslen fra folkeskolerne om at komme
ind og opleve vores virksomhed.

For at nå i mål med dette har vi ambitioner om at blive
et kraftcenter for udvikling af ledere og opkvalificering
af medarbejdere i Grønland. Vi mener at FNs verdensmål
4 om kvalitetsuddannelse på mange måder taler direkte
ind i vores mål på dette område. Vores ansatte er på alle
måder en direkte del af det samfund, vi ønsker at løfte.
Kan vi skabe synergi mellem vores ambition om fastholdelse og give samfundet flere muligheder for kvalitetsuddannelse, så vil både Brugseni og samfundet stå stærkere i det lange løb.

Ved at introducere vores virksomheds muligheder og
rollemodeller tidligt for de unge, håber vi på at der bliver
lagt et fundament af gode indtryk, som kan føre til nye
potentielle elever og medarbejdere i vores virksomhed.

FOKUS PÅ VORES ELEVER
Vores elever er en vigtig ressource i vores virksomhed.
Erfaringen har vist, at dygtige elever kan blive til uund21
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Vi har en ambition om at 50  % af den
interne talentpipeline skal bestride
en intern lederstilling efter endt
aspirantforløb inden 2030.

Som virksomhed ønsker vi inden 2030 at have minimum
80  % af vores samlede medarbejderskare, der føler de
har oplevet kompetenceløft hvert år, baseret på vores
medarbejdertrivselsundersøgelse.

værlige souschefer og uddelere i vores butikker.
Der har gennem den senere tid vist sig uhensigtsmæssigheder i vores interne procedure for håndteringen af
elever. Dette har resulteret i, at vi i år har igangsat en
restrukturering af vores måde at arbejde med elevuddannelsen på.

Vores nuværende MTU tillader os ikke at indsamle disse
data på en fyldestgørende måde. Derfor vil vi i MTUen for 2021 indarbejde målepunkter, der mere præcist
giver os data på kompetenceløftet blandt vores medarbejdere.

Vores ansvar over for de elever, der vælger os som partner i deres uddannelse, er stort. Derfor ønsker vi til hver
en tid at yde vores til, at eleverne kan blive velfungerende i landets erhvervsliv, uanset hvilken virksomhed de
måtte være ansat i. Se figur 1.

Et af vores vigtigste redskaber for sikring af kompetenceløft blandt medarbejdere er afholdelsen af fagligt
relevante kurser. Under normale omstændigheder vil
vi hvert år sikre et bredt udvalg af kurser, som vores
medarbejdere kan tilgå. Dog har vi i 2020 været meget
begrænset af COVID-19, hvilke har gjort at vi kun har
kunnet afholde et enkelt kursusforløb af 3 moduler for
alle virksomhedens ledere.

INTERN LEDELSES- OG TALENTPIPELINE
Ud af vores nye indsatser på elevområdet er der opstået
muligheder, som vi ønsker at udnytte. Der er gennem
længere tid blevet italesat et ønske blandt vores elever
om en mulighed for at træde ind i virksomheden som
ledere efter endt uddannelse. Som leder i en virksomhed som Brugseni forventes der et fornuftigt niveau af
erfaring, som ikke altid er opnået inden endt uddannelse. Derfor har vi i 2020 arbejdet på at etablere en intern
ledelses- og talentuddannelse, der bliver til et ledelsestraineeforløb, som udvalgte elever kan tage sideløbende med deres elevplads, eller som andre talentfulde
medarbejdere i virksomheden kan deltage i efter aftale
med nærmeste leder og HR. Dette forløb forventes at
starte op i løbet af 2021, dog forudser vi forhindringer
grundet COVID-19. Alle forberedelser er på plads således, at vi kan gennemføre de første forløb, så snart det
er muligt.
Se figur 2.

GRØNLANDS MEST KOMPETENCEGIVENDE
SERVICE- OG DETAILUDDANNELSE
Som virksomhed mener vi, det er essentielt, at den
grønlandske befolkning har adgang til mange uddannelsesmuligheder. Som detailkæde kan vi tilbyde praktikpladser inden for slagter-, bager-, køkken-, kontorog butiksfaget. Vi har i mange år faciliteret elevpladser
på disse uddannelser og har udlært mange kompetente elever. Den erfaring vi har gjort os over de sidste
mange år, har belyst nogle behov, som vi ikke føler
Grønlands nuværende uddannelsessystem kan tilbyde
os. Med vores høje ambitioner om at øge virksomhedens faglighed og sikre unikke uddannelsesmuligheder,
der differentierer os fra vores konkurrenter, har vi lagt
et nyt projekt i støbeskeen.

KOMPETENCELØFT HVERT ÅR

Inden 2030 vil vi benytte vores primære kompetencer til
at udvikle landets bedste uddannelse indenfor service
og detail – faciliteret af Brugseni.

Det er vores klare holdning, at kompetenceudvikling af
vores medarbejdere er med til at sikre fremdrift og innovation i vores virksomhed. Det er vores overbevisning,
at en medarbejders følelse af kompetenceløft er med
til at sikre højere anciennitet og større arbejdsglæde.

Dette er et ambitiøst mål, der vil kræve strategiske
partnerskaber både inden for og uden for landets
grænser, men som vi på sigt er overbevist om vil gavne
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Data 2017

Data 2018

Data 2019

Data 2020

Antal nye elever

12

12

8

13

Antal færdige elever

7

8

1

3

Figur 1

Data 2020
Nye antal aspiranter
Kvinder

14

Nye antal aspiranter
Mænd

6

Note
Projektet er ikke begyndt grundet COVID-19.
Derfor vil disse aspiranter overgå til næste års forløb

Antal færdige aspiranter
(kvinder)
Antal færdige aspiranter
(mænd)
Ansættelse i internstilling
efter endt forløb

Mål 2030 = 50  %

Figur 2
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Som et led i strategien for at nå en lavere
medarbejderomsætning, ønsker vi at
minimum 17,5  % af vores butikspersonale
er faglært inden 2025, og at dette vil stige
til 25  % inden 2030.

hver for sig og samtidig bliver der lavet en gennemsnitlig
vurdering af vores samlede virksomhed.

mere end bare vores eget behov for fagligt kompetente
og uddannede medarbejdere.
2020 er blot det spæde startskud på denne lange rejse.
Derfor er der ingen specifikke delmål sat for projektet
endnu. I 2021 vil vi begynde med at undersøge mulighederne samt indgå interessentdialoger med relevante
parter.

Vi bliver målt på fem faktorer, som samlet giver vores
virksomhed et ”trust index”, der viser os, hvordan medarbejdertrivslen er i virksomheden. Disse faktorer er:
Troværdighed
Respekt
Retfærdighed
Stolthed
Fællesskab

MERE FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT I BUTIKKERNE
Med vores virksomheds mål om at reducere vores medarbejderomsætning, mener vi, at en stærk skare af
udlært fagpersonale kan flytte os tættere på det ønskede resultat. Erfaringen viser, at faglært personale ofte er
mere stabilt og har højere anciennitet. Samtidig oplever
vi, at det faglærte og erfarne personale skaber tryghed
blandt de øvrige ansatte. Vi ønsker derfor i vores fremadrettede arbejde at fokusere ekstra på opkvalificeringen af vores timelønnede medarbejdere. For at nå vores
fastsatte mål på dette område, skal vi finde muligheder
for at flere ufaglærte bliver faglærte efter endt uddannelse.

Samlet trust index
for virksomheden

Procent faglært
personale i
Brugsenis butikker

Note

13,5  %
52 ud af 385

Mål: 2030 = 25  %
Mål: 2025 = 17,5  %

2020

78  %

79  %

Som et led i arbejdet med dette, har vi i 2020 udviklet et
dialogbaseret handleplansværktøj, som butikkerne skal
bruge i deres arbejde med områder, der i MTUen har vist
sig problematiske. Værktøjet giver alle ledere mulighed
for eksplicit at kommunikere deres tanker om ledelse
direkte til deres medarbejdere, således at der skabes forventningsafstemning på alle niveauer af organisationen.
Samtidig får alle medarbejdere et sikkert frirum til at
debattere og klarlægge, hvad de mener er godt kollegaskab, og hvor de ser ledelsen kan forbedre sig. Sammen
laver ledere og medarbejdere herefter en handleplan,
der beskriver, hvordan den enkelte butik bedst kan arbejde sammen om forbedringer og øget trivsel.

Der er ikke på nuværende tidspunkt blevet lavet en strategisk udførselsplan på området, og dette vil ske i løbet
af 2021-2022.
Data 2020

2019

Dette projekt har i nogen grad virket efter hensigten
og er blevet evalueret og revideret, således at det mere
fyldestgørende dækker butikkernes behov. Det er vores
håb, at dette, i kombination med vores andre tiltag, vil
bringe os tættere på vores mål om lavere medarbejderomsætning.

STRATEGISK ARBEJDE MED MEDARBEJDERTRIVSEL
Det er vigtigt for os hvert år at måle vores virksomhed,
så vores ledere kan få et bedre indblik i, hvordan deres
medarbejdere trives.
Vi gennemfører en medarbejdertilfredshedsundersøgelse
(MTU) hvert år i samarbejde med ”Great Place to Work”,
der giver os et nuanceret indblik i, hvordan det går med
alle medarbejdere. Det er et vigtigt redskab for os, som
vi arbejder med strategisk. Alle vores butikker bliver målt
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VIRKSOMHEDENS LEDELSESGRUNDLAG
I UDVIKLING – SUUGAQ

lærer deltagerne at forme deres lederskab ud fra deres
egen personlighed og kompetencer. Sideløbende med
kompetenceudviklingen er der fokus på at skabe personlige relationer mellem ledere og medarbejdere, således
at der opbygges tillid til lederne i deres pågældende
teams. I alt har 36 af virksomhedens ledere deltaget i
dette forløb. Kurset er struktureret over 5 moduler, hvor
alle er samlet i Nuuk, men hvor der også bliver gjort
brug af videokonferenceløsninger efter behov. Derudover
er der individuelle coaching sessioner og Suugaq-gruppemøder over videokonference fordelt på hele året.
Forløbet fortsætter med moduler ind i 2021.

Vores virksomhed arbejder med en tillidsbaseret tilgang
til ledelse. Nøglebegreber såsom ærlighed, pålidelighed,
tolerance og åbenhed er essentielle for, at vi kan skabe den bedste arbejdsplads for vores medarbejdere. Vi
mener, at tillid skaber fundamentet for bedre konflikthåndtering, hvilket skaber commitment hos den enkelte
medarbejder og fører til bedre overførsel af ansvar fra
leder til medarbejder. Erfaringen viser, at dette også i
sidste ende skabe bedre resultater.
Vi har i 2020 startet et internt ledelsesforløb under betegnelsen ”Suugaq”. Målet med dette forløb er personlig
ledelsesudvikling hos den enkelte leder. Gennem forløbet

Vi ser kontinuerlig fokus på virksomhedens ledere som
essentielt i arbejdet med øget fastholdelse.

VI SK ABER RESULTATER

VI OPNÅR ANSVARLIGHED

VI SK ABER COMMITMENT

VI K AN HÅNDTERE KONFLIKTER

VI STOLER PÅ HINANDEN

Ledelsesgrundlaget er fundamentet for al ledelse og lederudvikling i Kalaallit Nunaanni Brugseni.
Tillid og begreberne ærlighed, pålidelighed, tolerance og åbenhed er de bærende elementer for al ledelse.
Tillid mellem mennesker er en forudsætning for trivsel og de resultater, vi skaber sammen.
Vi arbejder med tillid, fordi vi vil styrke kulturen og sikre fællesskab, mod, stolthed og ansvarlighed.
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”
Vi vil sikre, at vores forretning

påvirker miljøet negativt så lidt
som muligt
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ANSVARLIG FORBRUG OG PRODUKTION

Vi ser dette som særdeles utilfredsstillende og har siden
slutningen af 2019 indgået aftale med Coop Danmark
om at sende internt butiksaffald, såsom træpaller, klar
plastik og pap, til genanvendelse i Danmark. På den
måde sikrer vi, at store dele af vores butiksaffald ikke
havner i naturen. Dette sker ved, at vi pakker affaldet forsvarligt sammen i nogle af de containere, som i
forvejen bliver sejlet retur til Danmark. Når containerne
kommer til Danmark, overtager Coop Danmark og deres
samarbejdspartnere ansvaret for den videre håndtering
af affaldet, så materialerne kan indgå i forskellige bæredygtige genanvendelsesløsninger.

Som en af de største virksomheder i Grønland mener vi,
at det er vigtigt at tage ansvar for den smukke natur
og det lokale miljø. Vores mål gennem strategisk arbejde med verdensmål 12 er at finde områder, hvor vi kan
forbedre og optimere vores virksomheds virkeområder
til gavn for både Grønland og vores egen forretning.
I vores arbejde forpligter vi os til aktivt at mindske
virksomhedens negative aftryk i den grønlandske natur. Dette gør vi, da det giver mening både udadtil og
indadtil.
Over tid har vi set Grønland flytte sig tættere på internationale miljøstandarder, dog ser vi stadig store
muligheder for forbedringer. Derfor agter vi at benytte,
støtte op om og præge Naalakkersuisuts Affaldshandlingsplan 2020-2031, således at Grønland kommer tættere på tidssvarende løsninger for affaldshåndtering og
genanvendelse.

En langt større del af Brugsenis butiksaffald i alle byer
bliver genanvendt i stedet for at havne i naturen.
Vi arbejder i øjeblikket på at få etableret indrapporteringsprocedurer for disse sendinger, som består af
flere tons materialer, og vi kan derfor ikke præsentere et præcist overblik over mængder samt antallet
af sendinger i 2020. Dette forpligtiger vi os til at give
flere oplysninger om i 2021, samt hvilke omkostninger
KNB på egen hånd bærer for at håndtere denne del af
affaldsproblematikken i Grønland.

Vores indsatser på ansvarligt forbrug og produktion
sker igennem interne tiltag i vores butikker samt strategiske partnerskaber.

VORES BUTIKKER
– ET RENERE GRØNLAND

STRATEGISK SAMARBEJDE OM
BEDRE LØSNINGER

Vores butikker producerer store mængder affald hver
dag, som risikerer at havne i den grønlandske natur. Store mængder pap og plastik bliver brugt som en naturlig
del af vores varehåndtering og produktion af fødevarer,
så vi har en forsvarlig tilgang til de fødevarer, vi sælger
til kunderne. Dette gør, at vi står med et stort ansvar for,
at vores butikker håndterer affald på en ordentlig måde,
således at vi mindsker risikoen for forurening. Dog bevirker dele af den nuværende nationale affaldshåndtering,
at vi mange gange ikke kan undgå at se vores affald
ende i naturen. Dette skyldes at det nuværende affaldshåndteringssystem i Grønland lader meget affald lande
på byernes affaldsdumpe, da det ikke er alle steder, der
er adgang til forbrændingsanlæg.

Ud over vores butikkers affaldshåndtering, er KNB
ansvarlig for en del indirekte affaldsproduktion, der i
større eller mindre grad kan være til skade for miljøet,
hvis det havner i naturen. Dette affald opstår som følge
af, at vi sælger flere tusinde tons fødevarer og andre
produkter til de grønlandske forbrugere hver måned.
Vi har kun begrænsede muligheder for på egen hånd
at sikre, at dette emballageaffald håndteres forsvarligt
ude hos forbrugeren. Vi mener dog, at detailbranchen
i Grønland står med et ansvar for at gøre noget aktivt,
således at vi kan mindske denne negative miljøpåvirkning. Derfor er vi i 2020 gået i dialog med Naalakkersuisut og vores konkurrenter om medindflydelse i landets
nye affaldshåndteringsstrategi. Samtidig er vi også
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gået i dialog med Esani og Kommuneqarfik Sermersooq
om lignende løsninger lokalt i andre kommuner. Dette
sker for at sikre, at vores virksomheders behov bliver
hørt, og vores ekspertise og markedsføringskanaler
kan stå til rådighed i beslutningstagningsprocessen og
eksekveringen af konkrete tiltag.

og fyldestgørende overblik, og vi vil benytte 2021 til at
færdiggøre dette arbejde.
Som detailhandel er vi afhængige af stærke markedsføringskanaler, der kan bringe vores salgsbudskaber
ud til så bred en del af befolkningen som muligt. Det
betyder, at vi hver uge udgiver en trykt tilbudsavis,
som bliver distribueret i alle byer, hvor vi har butikker.

Et aktivt og strategisk samarbejde mellem Naalakkersuisut, kommunerne og detailhandelen kan bidrage til
et mere produktivt og løsningsorienteret forløb, der vil
gavne Grønland.

Siden 2019 har vi benyttet os af et dansk trykkeri, der
tilbyder os nogle af industriens bedste miljø-certificeringer.

Store dele af vores produktsortiment, såsom den omfattende Änglamark-serie, har diverse genanvendelsescertifikater og bionedbrydelige emballager. Dette er
dog på nuværende tidspunkt af mindre betydning, da
landet ikke kan facilitere genanvendelsesløsninger. Det
samme gælder håndteringen af glas. Grundet mangelfulde pantløsninger går store dele af vores glasemballage blot til i naturen uden mulighed for genanvendelse. Det er vores ønske at have øget medindflydelse,
når det kommer til nye nationale affaldsløsninger, så
Grønland bedre kan opfylde hele samfundets behov,
når det kommer til afskaffelse eller genanvendelse af
det emballageaffald, vi er ansvarlige for gennem varesalget.

5041 0364
Tryksag

EU Ecolabel : DK/028/005

Vi er opsat på, at så længe denne markedsføringskanal
er essentiel for vores forretning, skal den skåne miljøet så meget som muligt. Vi ønsker samtidig at følge
behovet for trykt markedsføring tæt, så vi kan mindske
dette, i takt med at det bliver muligt at nå ud til medlemmerne og kunderne gennem flere digitale løsninger.
Der arbejdes i øjeblikket på planer og tiltag, der vil kunne nedbringe omfanget af den trykte markedsføring.
Vi har dog ikke konkrete mål og milepæle for udfasning
af trykt markedsføring, som er klar til offentliggørelse.

I 2021 vil vi fortsætte arbejdet med at styrke sådanne
samarbejder mellem Naalakkersuisut, kommunerne og
detailhandlen.

I 2020 er der blevet testet forskellige interne tiltag,
der i nogle markedsføringsuger har kunnet bringe det
ugentlige sidetal ned i vores tilbudsaviser i Narsaq,
Nanortalik og Paamiut på kun 2 dobbelttrykte sider.
Dette er sket i et forsøg på, i visse uger, at nedbringe
spidsbelastningen i vores mindste butikker og samtidig
teste konsekvenserne af mindre trykt markedsføring.
Generelt er der blevet taget godt imod dette initiativ
fra medlemmer og kunder, og de mindre aviser fortsætter i udvalgte uger i 2021.

PAPIR
Som virksomhed har vi længe været opmærksomme
på, at vores brug af pap og papir til markedsføring har
en negativ påvirkning på miljøet. Store dele af vores markedsføring og interne butiksdrift bruger store
mængder papir hvert år. Dette ser vi som et område,
der skal forbedres. 2020 har været et år, hvor vi har
forsøgt at etablere en baseline for vores papirforbrug i
virksomheden. Dette skal skabe grobund for konkrete
initiativer i de kommende år, så vi kan adressere denne
negative påvirkning af miljøet med konstruktive tiltag.
Det er dog ikke lykkedes os til fulde at skabe et komplet

Vi agter i 2021 at bruge vores erfaringer til at komme
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2020
Antal aviser trykt
Antal trykte avismarkedsføringssider fra eksternt
trykkeri i alt målt i ton
Betalte afgifter på trykt
markedsføring i kr.
Antal internt printede sider

Antal internt printede
plakater

Note

1.385.300
64

320.000 kr.

21.734 sider

Nuuk: ca. 3303,98m2*
Qaqortoq:
1407,5 m2
I alt = 4711,48 m2

Tallet er kun målt i Q3 og Q4, da printerne ikke har været sat op til at måle
før.
*Estimat baseret på det samlede antal
af udskrifter af printerens samlede
levetid.
Printeren i Nuuk er installeret 2018 og
printeren i Qaqortoq er installeret i
2020. Der er ikke plakatprintere i andre
byer.

38.001

24.688 17.000

indbyggere fordelt i de
8 Brugsenibyer

aktive medlemmer

med nye tiltag, der yderligere kan bringe vores antal af
trykte markedsføringssider ned.

aktive brugere af Brugseni
app’en

Der ligger en del logistiske, tekniske og lovgivningsmæssige udfordringer i at nå disse mål. Dog har vi
udsigt til flere interne ændringer og nye IT-systemer,
der bringer os i den rigtige retning.

BRUGEN AF PRINTERPAPIR
KNB har ligeledes et højt forbrug af papir i forbindelse med print af skilte, lønsedler, fakturaer, medmere.
Derfor mener vi, det er relevant at undersøge mulighederne for at mindske denne del også, så vi på tværs af
hele virksomheden forsøger at nedbringe vores papirforbrug.

MEDLEMSKAB OG DIGITALE LØSNINGER
Som en moderne demokratisk medlemsorganisation
ønsker vi at tilbyde vores medlemmer fordele og muligheder, der er tidssvarende. Dette gør vi til dels som et
skridt mod en mere digital markedsføring.

Vi ønsker at nedbringe vores interne papirforbrug med
en vis procentdel inden 2030. Dette kræver, at der bliver
lavet en baseline for vores udgangspunkt. Denne baseline vil først kunne fastlægges fra 2021, da vi kun har
været i stand til at indsamle data fra Q3 og Q4 i 2020.

Vi tilbyder i dag flere digitale alternativer til vores
trykte markedsføring. Ved at promovere og italesætte
de digitale løsninger for vores medlemmer og kunder,
håber vi at kunne flytte nok brugere over, så det kan
blive rentabelt at overgå til overvejende digitale markedsføringsløsninger. Vi er på nuværende tidspunkt
ikke klar til at offentliggøre et konkret mål på dette
område. Dog er det vigtigt for os at understrege vores
ambitioner på området, og den omfattende proces vi
allerede har sat i gang.

Selvom vi ikke har kunnet sætte det konkrete mål for
2030 i år, har vi dog stadig identificeret områder, vi
ønsker at arbejde med for at nedbringe vores papirforbrug. For at nå vores mål om brug af mindre printerpapir, har vi set på to konkrete områder, vi mener vil
kunne få os tættere på dette mål.
•

Inden 2023 skal alle lønaktiviteter
digitaliseres 100 %

•

Inden 2025 skal faktura- og bilagshåndtering
digitaliseres 100 %
2020

Lønaktiviteter
digitaliseres
Faktura- og
bilagshåndtering
digitaliseres
Internt forbrug
af printerpapir

Antal sider
printet:
323.095

Vi arbejder strategisk på at gøre det endnu mere attraktivt for vores aktive medlemmer at kommer over
på eller fastholde de digitale kanaler. Jo større entusiasme og incitament vi kan skabe omkring de digitale
løsninger, jo hurtigere vil det blive rentabelt at mindske
antallet af trykt markedsføring.

% gennemført

Mål

5%

100 % år 2023

Gennemførselsprocenten er beregnet
ud fra et estimat lavet af de relevante
afdelinger.

40 %

100 % år 2025

Gennemførselsprocenten er beregnet
ud fra et estimat lavet af de relevante
afdelinger.

0%

Ikke fastsat
30

Note

Tallet dækker udskrifter fra Q3 og Q4,
da vores printere ikke var sat op til at
måle før. Dette tal gælder for hele KNB.

”

Som distributør af fødevarer har vi
medansvar for varen – fra den bliver
produceret til den lander på spisebordet.

Udover videreudvikling af vores app-univers har vi i
2020 investeret i digitale reklamesøjler til de største af
vores butikker, således at der skal printes langt færre
plakater i fremtiden. Vi undersøger ligeledes andre områder, der kan gøre vores virksomhed mere digital.

Vi forsøger samtidig at optimere vores produktionsområder således, at alle fødevaresikkerhedsprocedurer bliver overholdt, og at mængderne er i overensstemmelse
med mulighederne for salg. Dette er igen en konstant
udfordring, der løbende bliver fulgt op på.

Samtidig har alle byer i 2020 fået deres egen Facebookside, der hjælper dem med at interagere med lokalbefolkningen direkte. Dette hjælper samtidig vores butikker til at stifte bekendtskab med brugen af digitale
medier til salgsaktiviteter og giver vores medlemmer og
kunder mulighed for at have større tilknytning til den
lokale butik og dens medarbejdere.

Alle vores butikker har ’madfornuft’ kølere dedikerede
til salg af varer, der er tæt på udløbsdato, og som derfor bliver sat ned til en ekstra lav pris, inden de bliver
kasseret. Som detailhandel er vi pålagt strenge restriktioner, hvad angår salg af fødevarer. Dette sker for at
sikre fødevaresikkerheden hos forbrugeren. Derfor skal
vi kassere varer, der er gået over dato, hvilke altid vil
give madspild i nogen grad.
Af nye tiltag på området kan nævnes, at vi i 2020 har
haft ekstra fokus på mindre spild i vores frugt- og
grøntafdeling i Brugseni Nuuk. Vi har etableret nye
procedurer, der sikrer, at al frugt og grønt, hvor noget
af produktet er kasserbart, kommer ind gennem vores
produktionsområder. Her gennemgår vores køkkenfaglige personale produkterne og sorterer, hvad der
forsvarligt og efter reglerne kan indgå i produktionen.

MINDRE MADSPILD – DET GIVER MENING
En af de statslige indikatorer, der ligger under arbejdet med verdensmål 12, er, at madspild på detail- og
forbrugerniveau skal halveres pr. indbygger inden 2030.
Som virksomhed ønsker vi at støtte op om dette, da vi
har stor indflydelse på netop dette område.
Der er et højt økonomisk incitament for at have fokus
på netop madspild i detailbranchen, da alt, der bliver
kasseret, potentielt er en dårlig økonomisk forretning.

Brugseni Qinngorput har ligeledes indgået et samarbejde med den lokale rideskole om, at kasseret brød og
rodfrugter bliver sendt ud som hestefoder.

Vi forsøger løbende at optimere disponeringen af vores
lagre og bestillinger således, at der kun bestilles de korrekte mængder af varer hjem til butikkerne. Dette er
en stor udfordring og vil altid kunne forbedres. Derfor
bliver der løbende fulgt op på procedurer og lagerbeholdning i alle butikker.

I 2021 vil vi sætte fokus på mindre madspild hos forbrugeren. Vi agter at køre oplysningskampagner via vores
digitale kanaler, der skal skabe opmærksomhed og
løsninger hos forbrugeren. Samtidig er vi på udkig efter
potentielle samarbejdspartnere på dette område, så vi
mere effektivt kan nå ud til forbrugerne.

2020
Samlede kassationer
(frugt og grønt)

2.300 t. kr.

Samlede kassationer
(i alt inkl. frugt og
grønt)

9.559 t. kr.

Note

Dette er kr. 1.542 t. kr. højere end 2019. Dette skyldes
blandt andet investeringer i nye butikker og ændringer
i procedurer for indrapportering og optælling.
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SOLCELLER OG NYBYGGERI
MED OMTANKE

med kort varsel kan få ordnet de problemer, der
løbende opstår i byerne. Problemer med vores
køleanlæg kan have store økonomiske konsekvenser, når der opstår driftsproblemer, og når
det ikke er muligt at få repareret anlæggende
hurtigt.

Vi er en virksomhed i konstant udvikling, hvilket gør, at vi løbende undersøger muligheder
for udvidelse af eksisterende butikker og markedsområder i Grønland. Vi er opsat på, at nye
investeringer skal have en mere miljørigtig tilgang. Dette gør vi først og fremmest til gavn for
samfundet, men også fordi det ofte viser sig at
være den bedste investering på den lange bane.

NYE LØSNINGER MED OMTANKE
FOR MILJØET
Vi har ambitioner om at udskifte vores butikkers nuværende belysning med LED-belysning.
Alle nye bebyggelser bliver monteret med
LED-belysning fra starten, og alle vores nuværende butikker skal have deres belysning udskiftet, så snart det er økonomisk rentabelt.

NEGATIV PÅVIRKNING AF MILJØET
Vi arbejder på løbende at få renoveret vores nuværende butiksportefølje, så alle butikker står
med de mest miljøvenlige og mest økonomisk
rentable løsninger alt efter omstændighederne.
Vi har dog enkelte poster, der i øjeblikket af logistiske årsager ikke kan skiftes ud med et mere
miljørigtigt alternativ. Vi benytter i øjeblikket
freonbaserede køleanlæg i alle vores butikker.
Dette udgør en risiko for stor miljøbelastning
ved udslip. Det er dog på nuværende tidspunkt
en nødvendighed for vores fortsatte virksomhedsdrift i Grønland. Grundet vores geografiske
lokation og begrænsede adgang til reparatører
af alternative anlæg, er det på nuværende tidspunkt for høj en risiko at skifte til mere moderne CO2-anlæg. Det er essentielt for os, at vi

Der er installeret solcelleanlæg i flere butikker,
som er med til at sænke elforbruget. Det er
ligeledes planen at benytte solcelleanlæg alle
de steder, det kan betale sig, og hvor det samfundsmæssigt er en god løsning. På nuværende
tidspunkt har vi solceller i 4 ud af 8 byer.
Nedenstående graf viser virksomhedens samlede elforbrug samt strømbesparelser i de byer,
hvor der har været solceller siden 2013.
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Ansvarlig virksomhedspraksis
og etisk handel
34

MULIGHEDEN FOR AT
GØRE EN FORSKEL
Som en ansvarlig virksomhed i Grønland er det
vigtigt for os, at vi kan gøre en forskel, som kommer
samfundet til gode og hjælper med til at skubbe landet fremad. Dog er vi opmærksomme på, at vi ikke
kan gøre en forskel i samfundet, hvis ikke vi har styr
på vores egen etiske og ansvarlige virksomhedspraksis. Vores nye CSR-strategi samt vores strategiske
arbejde med De 17 Verdensmål sætter fokus på både
vores interne virksomhedspraksis og vores vilje til at
gøre en forskel i samfundet omkring os.
Vi ønsker til hver en tid at have tæt føling med
vores interne praksis for at sikre, at den følger vores
ambitioner om at gøre en forskel i det grønlandske
samfund.

RISIKOANALYSE OG DUE DILIGENCE
Som detailhandelsvirksomhed i Grønland, med indkøb af produkter og ydelser fra udenlandske virksomheder som en væsentlig del af vores forretning,
må vi indse, at vi står over for en række risici, hvor vi
potentielt kan være med til at påvirke vores omgi-

velser i negativ retning. For at afbøde disse risici har
vi bestræbt os på at etablere due diligence-processer, der fokuserer på:
International og national samhandel
Menneskerettigheder
Sociale forhold og medarbejderforhold
Antikorruption
Miljøpåvirkning og klima
Ligestilling mellem kønnene
Disse processer skal sikre, at den ansvarlige virksomhedspraksis forbliver en hjørnesten i vores
virksomheds DNA.

Vi er fuldt ud bevidste om,
at hvis vi som virksomhed
ikke har styr på vores ansvar
internt, vil det begrænse os
i at gøre en reel forskel i det
grønlandske samfund.

INTERNATIONAL OG NATIONAL SAMHANDEL
Vores virksomhed står og falder med vores nationale og internationale samhandel med grossister og
distributører. Derfor ønsker vi at sikre, at ingen af vores samhandelsaftaler kan sætte vores virksomheds renomme over styr. I alt vores arbejde ønsker vi at sikre en etisk virksomhedspraksis.
Område
Supply chain

Risiko

Virksomhedstiltag

Som detailhandelsvirksomhed, der
forhandler både fødevarer, tekstil og hårde hvidevarer, indgår vi
i samhandelsaftaler med mange
leverandører. Da vi som virksomhed
i Grønland på mange punkter ikke
har direkte kontakt med hele vores
supply chain, kan det være svært at
sikre, at vi ikke har en indirekte negativ påvirkning på områder såsom
miljø, produktion, menneskerettigheder og eksterne medarbejderforhold. Derfor er det vigtigt for os, at
vi sikrer os muligheder for at verificere leverandørers commitment til
en etisk virksomhedspraksis.

I 2020 er virksomhedens Code of
Conduct blevet omskrevet til at differentiere mellem nationale og internationale samhandelsaftaler.
Vi har valgt at samle størstedelen af
vores internationale leverandører under Coop for at kunne benytte os af
Coops udførlige due diligence-arbejde. Der bliver holdt løbende kontakt
til Coop om potentielle etiske uhensigtsmæssigheder.
Vi har i 2020 oprettet et udførligt
leverandørkartotek, hvor alle underskrevne kontrakter og Code of
Conduct-aftaler bliver registreret,
så der struktureret kan blive fulgt op
på disse aftaler og arbejdet med due
diligence kan blive udført effektivt.
I 2020 er alle leverandører med tidligere underskrevet samhandelsaftale
blevet pålagt at underskrive vores
nye Code of Conduct, uanset om den
tidligere har været underskrevet eller
ej.
Virksomhedens Code of Conduct kan
findes her: www.brugseni.gl/csr
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Ansvarlig leverandørstyring
Samlet antal grønlandske
leverandører
Samlet antal udenlandske
leverandører af varer og ydelser
gennem Coop

Udenlandske leverandører

Antal

Note

23

Dette er eksklusiv vores samarbejde med lokale fangere og
fiskere

Ca. 30.500

Alle vareleverandører gennem
Coop er dækket af Coop
Danmarks Code of Conduct
og behøver derfor ikke at
underskrive vores.

51

Antal underskrevet Code of
Conduct-deklarationer
3

Der arbejdes på at indsamle
underskrifter fra alle 74 leverandører. Vi mangler tilbagemeldinger fra 71 leverandører,
som forventes at underskrive
deklarationen inden for kort
tid.

21

Grundet COVID-19 er disse
blevet afholdt online via videokonference, og flere andre
er blevet aflyst eller rykket
frem på ubestemt tid.

Antal leverandørmøder afholdt
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Certificering
OKT 2020–OKT 2021
DANMARK

SOCIALE FORHOLD OG MEDARBEJDERFORHOLD
Som en af de største detailhandelsvirksomheder i Grønland har vi mere end 500 medarbejdere ansat.
Dette præsenterer adskillige risici, som vi aktivt arbejder for at minimere. Vi stræber efter at skabe et
arbejdsmiljø, der har fokus på tillid, fællesskab og tryghed. Vi har igen i år opnået den internationale
certificering som “Great Place to Work”, hvilke vi stræber efter at opnå hvert år. Denne certificering er
en del af vores arbejde for at sikre vores medarbejdere det bedste arbejdsmiljø. Dog er vi stadig meget
bevidste om, at vi som virksomhed har områder, hvor der er høj risiko for negativ påvirkning af vores
medarbejdere.
Område

Risiko

Virksomhedstiltag

Alle vores butikker er udstyret med
mange kvadratmetre lagerkapacitet.
Dette betyder, at store mængder varer
hver dag bliver flyttet og håndteret
af vores mange medarbejdere. Vi er
opmærksomme på, at dette udgør en
risiko for, at der kan opstå arbejdsulykker. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder
aktivt for at minimere alle sådanne
risici.

Alle butikker har et sikkerhedsudvalg
med ansvar for inspicering og udbedring af fejl og mangler.

Stress

Dele af hverdagen for vores butikker
og servicekontor kan være hektisk og
presset. I sådanne situationer er der
potentiel risiko for, at vores medarbejdere kan blive ramt af stress. Dette ser
vi som et alvorligt problem og ønsker
at skabe et arbejdsmiljø, der yder støtte til medarbejdere, som af forskellige
årsager har det svært.

Vi tilbyder medarbejdere med reelt
behov adgang til psykologhjælp.

Fysisk
nedslidning

Dele af vores virksomheds medarbejdere arbejder med hårdt fysisk arbejde
og er i risiko for fysisk nedslidning over
tid. Vi ønsker aktivt at mindske dette
problem og yde hjælp til medarbejdere,
der er i problemer.

Vi tilbyder vores medarbejdere hjælp
og tilskud til fysioterapeut samt mulighed for at arbejde på nedsat tid.

Arbejdsulykker

Arbejdssikkerhed
Antal rapporterede arbejdsulykker
Antal nær-ved-hændelser rapporteret

2020

Der bliver udført tilbundsgående APV
hvert 3. år samt opfølgning og opdatering af APV hvert år.

Note

4
n/a
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Virksomheden har på nuværende tidspunkt ikke procedurer for indberetning af
dette.

MENNESKERETTIGHEDER
Som ansvarlig virksomhed støtter vi op om og respekterer de generelle menneskerettigheder. Det er
vigtigt for os, at vores virksomhed ikke påvirker de generelle menneskerettigheder i negativ retning.
Af den årsag har vi foretaget en vurdering af, hvor vi potentielt kan have udfordringer på området.
Område
Børnearbejde,
tvangsarbejde og
mindsteløn.

Risiko
Vores supply chain præsenterer en række risici i flere af de lande, vi direkte eller
indirekte køber fra. Problemer, såsom
børnearbejde og tvangsarbejde, er potentielle problem i industrier som landbrug,
tekstil/beklædning, elektronik og smykkeindustrien m.fl. Det samme gælder
problemer med mangel på udbetaling af
minimumsløn under gældende lovgivning i
det respektive land.
Som virksomhed tager vi kraftigt afstand
fra sådanne forhold. Derfor er det vigtigt,
at vi sikrer os på måder, hvor vi kan garantere, at disse problematikker ikke vil kunne
associeres med vores virksomhed.
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Virksomhedstiltag
Se afsnittet om
”International og
national samhandel”

ANTI-KORRUPTION
I KNB tager vi steng afstand til alle former for korruption. Vores anti-korruptionspolitik kan læses på
www.brugseni.gl/csr
Indsatsen mod korruption er vigtig for KNB fordi vi er en virksomhed, der dagligt opererer nationalt
og internationalt med handel og transport. Som virksomhed ønsker vi, at vores forretning foregår på
et troværdigt og transparent grundlag uden at bidrage til nogen som helst former for korruption i
Grønland og i udlandet.
Område
Korruption og bestikkelse i
butikkerne

Risiko
Vi driver handel i små lokalsamfund i Grønland, hvor mange kender hinanden. Dette skaber risiko
for nepotisme og situationer, hvor
bestikkelse og smørelse kan blive
et reelt problem.
Vi ønsker, at vores forretning
foregår på et troværdigt og transparent grundlag, og derfor er alle
medarbejdere underlagt vores
politik om anti-korruption.

Korruption og bestikkelse
på servicekontoret og
i ledelsen

Virksomhedens servicekontor, afdelingschefer og direktør står med
ansvar for primær kontakt til leverandører og samarbejdspartnere.
Dette skaber risiko for nepotisme,
forfordeling, bestikkelse m.m.
Vi ønsker, at vores forretning
foregår på et troværdigt og transparent grundlag, og derfor er alle
medarbejdere underlagt vores
politik om anti-korruption.
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Virksomhedstiltag
Oprettelse af en intern
whistleblower-ordning skal
igangsættes i 2021.
Gennemgang af virksomhedens Code of Conduct og
anti-korruptionspolitik med
butikkernes ledelse på årets
uddelersamling.

Virksomhedens sortimentog logistikafdeling har i 2020
oprettet et system, hvor alle
vareprøver, leverandørgaver
og eventuelle møder uden
for arbejdstid bliver registreret og beskrevet. Dette er
gjort for at kunne sikre, at
retningslinjerne for antikorruption bliver overholdt.
Virksomhedens anti-korruptionspolitik er blevet gennemgået for alle medarbejdere på servicekontoret.

MILJØPÅVIRKNING OG KLIMA
Som en ansvarlig virksomhed i Grønland ønsker vi at påvirke miljøet mindst muligt. Derfor mener vi,
det er vigtigt at være opmærksom på de steder, hvor der er risiko for negativ påvirkning, så vi kan
gøre en aktiv indsats for at forhindre dette. Samtidig mener vi, at vi har en pligt til at være transparente omkring de udfordringer, vi står over for, og som kan begrænse os i vores intentioner.
Som virksomhed har vi identificeret de poster, vi mener udgør vores største negative påvirkning af
miljøet, og hvor vi samtidig har en reel mulighed for at skabe forbedring. På mange af disse punkter
er der ikke fundet dataindsamlingsmuligheder endnu, hvilket fremgår af dette års rapport. Vi vil i
2021 forsøge at udbedre dette, så vi fra næste rapport har et mere fyldestgørende overblik.
Område

Risiko

Madspild

Se afsnittet om verdensmål 12

Pap og plastik

Se afsnittet om verdensmål 12

El-forbrug

Se afsnittet om verdensmål 12

Trykt markedsføring/
forbrug af printerpapir

Se afsnittet om verdensmål 12

Fragt og transport

På grund af virksomhedens forretningsområde og vores butikkers
geografiske placeringer udgør
fragt og transport en stor del af
vores miljøaftryk.
Vi agter hvert år at rapportere på
vores CO2-aftryk. Fragt af varer
udgør langt størstedelen af dette.
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Virksomhedstiltag

Der er på nuværende tidspunkt ikke
opsat procedurer
for indsamling og
udregning af virksomhedens CO2-aftryk. Dette arbejdes
der på, så rapporten
i 2021 kan give et
mere fyldestgørende indblik i dette.

LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
Vi mener, at en arbejdsplads skal skabe lige muligheder for alle. Derfor er det vigtigt for os, at kønsfordelingen i landsbestyrelsen og virksomhedsledelsen er så jævnt fordelt som muligt. Vi har et ønske
om, at det underrepræsenterede køn skal udgøre minimum 40  % af den samlede landsbestyrelse inden 2030. Vi har valgt dette mål, fordi vi mener, at en afbalanceret ledelse er til gavn for hele virksomheden.
En udfordring på dette område er vores medlemsstyrede proces, der på demokratiske vilkår styrer
hvilke medlemmer, der kommer ind i vores lokalbestyrelser, og som efterfølgende konstituerer vores
landsbestyrelse. Topledelsen har ingen mulighed for at påvirke, hvem der sidder i vores øverste ledelsesorgan som landsbestyrelse. Dog forsøger vi at sikre, at alle i bestyrelserne er bekendt med fordelene ved en mangfoldig og ligelig fordeling af kønnene i landsbestyrelsen.
I 2020 er fordelingen blandt kønnene i landsbestyrelsen således, at kvinder udgør 66,67  % og mænd
udgør 33,33  %. Det vil sige at mændene er det underrepræsenterede køn i landsbestyrelsen.
Virksomhedens ledelse defineres som uddelere og medlemmer af ledergruppen i KNB. Heraf udgør
kvinder 26,67  % og mænd 73,33  %, hvilke vil sige at kvinderne er det underrepræsenterede køn.
Antal kvinder i landsbestyrelsen

6

66,67   %

Antal mænd i landsbestyrelsen

3

33,33   %

Antal kvinder i lederstillinger

4

26,67   %

Antal mænd i lederstillinger

11

73,33   %
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ANDEN LIGESTILLING
Igennem vores certificering, Great Place to Work, undersøger vi hvert år i forbindelse med medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og arbejdspladsvurdering (APV) vores medarbejderes opfattelse af ligestilling i hverdagen. Det er vigtigt for os løbende at følge op på tal om ligestilling, så alle
ledere ud fra dette grundlag har mulighed for at vurdere fordelingen ved ansættelser.
MTU-resultater

2019

2020

Medarbejderne bliver behandlet
retfærdigt uanset alder

85  %

88  %

Medarbejderne bliver behandlet
retfærdigt uanset etnisk oprindelse

85  %

86  %

Medarbejderne bliver behandlet
retfærdigt uanset køn

89  %

89  %

Medarbejderne bliver behandlet
retfærdigt uanset seksuel orientering

84  %

85  %

Medarbejderne bliver behandlet
retfærdigt uanset nedsat arbejdsevne

76  %

82  %

43

RAPPORTERINGSMETODE
OMFANGET AF CSR-RAPPORTEN

RISIKOSCREENING AF LEVERANDØRER

CSR-rapporten dækker relevante, væsentlige, sociale,
etiske og miljømæssige emner for regnskabsåret
1. januar-31. december 2020.

Virksomhedens screening af eksterne leverandører
sker gennem vores samarbejde med Coop Danmark
og individuelle leverandørmøder. I vores datasæt om
leverandører og underskrevne Code of Conduct-deklarationer fremgår vores samarbejde med lokale fangere
og fiskere ikke.

ENERGIDATA
Virksomhedens data vedrørende energi omfatter alle
kædens butikker og er indsamlet fra Nukissiorfiit.
Grundet mangel på visse procedurer er dele af datagrundlaget indsat som estimater. Data for eventuelle
nyåbnede butikker i regnskabsåret indskrives med
resultater startende fra overtagelsesdatoen.

MADSPILD
Virksomhedens madspild er udregnet ud fra butikkernes samlede nedskrevne kassationer. Disse tal dækker
alle kassationer og måler ikke udelukkende kassationer af fødevarer. Det er på nuværende tidspunkt ikke
muligt at få mere specifikke tal, da der ikke er opsat
interne procedurer for processen.

AFFALDSDATA
Data for affald er estimater, da virksomheden mangler
faste afrapporteringsprocedurer.
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EVALUERING AF ÅRETS
INDSATS
2020 har været et år med store forandringer, udfordringer og succeser. Dette år markerer starten på
KNBs strategiske arbejde med FNs verdensmål for
bæredygtig udvikling. Det har betydet væsentlige
ændringer i måden, vi kører forretning på, og det
har krævet store strategiske beslutninger på ledelsesplan. Et positivt resultat af vores nye samarbejde
omkring De 17 Verdensmål har været, at vi er blevet
tvunget til at se på vores virksomhedspraksis med
nye øjne. Dette har belyst områder, hvor vi har brug
for forbedringer og har givet os værktøjerne til at
adressere disse.
Vi har med vores ambitiøse tilgang til denne omlægning af CSR-arbejdet haft udfordringer med at
nå i mål med den strategiske forventningsafstemning omkring virksomhedens mål inden 2030. Visse
punkter har vist sig lettere end andre, og vi har måttet sande, at vores nye rejse først lige er begyndt,
selvom vores historie også bygger på stolte traditioner og et tilbageblik på, at CSR-indsatsen længe
har været en naturlig del af virksomhedens almene
praksis. Den nye rejse er langt mere struktureret og
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giver KNB mulighed for at blive synkroniseret med
mere koordinerede CSR-initiativer på et højere plan,
hvor flere aktører samarbejder om større fælles mål.
Både tid og uforudsete hændelser i 2020 har gjort,
at vi endnu ikke har fastlagt alle vores ønskede mål
og milepæle. Dette kommer som et naturligt resultat af den omstrukturering, vi har foretaget med
arbejdet omkring CSR. Det har været en udfordring
at skulle hente data på områder, hvor der ikke hidtil
har været etableret faste procedurer. Vi har derfor
måttet bruge meget tid på at få igangsat nye arbejdsgange og benytte estimater, hvilke har resulteret i et mindre tilfredsstillende datasæt.
Selv med disse udfordringer ser vi frem til den
kommende tid, som vil bringe os endnu tættere
på at leve op til, hvad der forventes af os, hvad vi
forventer af os selv, og hvad vi forventer af vores
omgivelser. Vi går i en ny tid i møde med en stærk
forventning om, at vi kan være med til at gøre en
signifikant forskel på flere vigtige områder i Grønland.

MÅL FOR DEN NÆRE FREMTID
Vi forventer i den kommende tid at arbejde med følgende områder:
• Fastsættelse af vores langsigtede mål for indsatsen for folkesundhed i Grønland
• Fastsættelse af strategiske delmål, som kan agere milepæle i vores arbejde fremad
• Etablering af en intern whistleblower-ordning
• Udbrede kendskabet til virksomhedens politik om antikorruption
• Indsamling af data, som afdækker virksomhedens klimaaftryk fyldestgørende
• Afklare mål for nedbringelse af virksomhedens forbrug af printerpapir
•	Etablere procedurer for at måle hvor meget pap og klar plastik der sendes til
genanvendelse i Danmark
•	Udvidelse af MTUen så der indsamles relevant data blandt medarbejderne på,
hvordan tiltag om kompetenceløft blandt medarbejderne bliver modtaget
• Etablering af fælles standard og procedure for Qaqisa samarbejde
• Aktiv opfølgning og udvidelse af partnerskaber indgået i 2020
• Aktiv opfølgning på vores fastsatte mål for 2030
• Intern promovering af muligheder for adgang til misbrugshjælp
• Flere ”Valget er dit”-kampagner i 2021
• Udarbejdelse af strategi for, at flere ufaglærte overgår til faglært arbejdskraft
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NØGLETAL
Organisation

2020

2019

2018

2017

Antal

571

559

473

465

index tal

79  

78  

n/a

n/a

Kvinder i ledelsen
(  % baseret på optælling)

Procent   %

66,67

66,67

75

25

Mænd i ledelsen
(  % baseret på optælling)

Procent   %

33,33  

33,33  

25

75  

2020

2019

2018

2017

Antal ansatte
Medarbejdertilfredshed

Uddannelse og
kompetenceudvikling
Antal nye elever

Antal

13

8

12

12

Antal færdige elever

Antal

3

1

8

7

Faglært personale i
Brugsenis butikker

Procent   %

13,5

n/a

n/a

n/a

Antal

1

5

11

8

2020

2019

2018

2017

Antal

1.385.300

939.900

934.200

968.800

Ton

64

56

43

27

Betalte afgifter på trykt
markedsføring i kr.

Kroner

320.000

0

0

0

Antal internt printede
markedsføringssider

Antal

21.734

n/a

n/a

n/a

Antal internt printede
plakater

m2

4711,48

n/a

n/a

n/a

Antal

323.095

n/a

n/a

n/a

2020

2019

2018

2017

Kurser
Papirforbrug
Antal aviser trykt
Antal trykte avismarkedsføringssider fra eksternt
trykkeri i alt målt i ton

Internt forbrug af
printerpapir
Madspild
Samlede kassationer
(frugt og grønt)

t.kr

2.300

n/a

n/a

n/a

Samlede kassationer
(i alt inkl. frugt og grønt)

t.kr

9.559

n/a

n/a

n/a

2020

2019

2018

2017

Etisk handel
Underskrevet Code of
Conduct-deklarationer

Antal

3

n/a

n/a

n/a

Udenlandske leverandører
gennem Coop

Antal

Ca. 30.500

n/a

n/a

n/a

Udenlandske leverandører

Antal

51

n/a

n/a

n/a

Grønlandske leverandører

Antal

23

n/a

n/a

n/a

Leverandørmøder afholdt

Antal

21

n/a

n/a

n/a

2020

2019

2018

2017

Arbejdsmiljø
Rapporterede
arbejdsulykker

Antal

4

4

6

5

Nær-ved-hændelser
rapporteret

Antal

n/a

n/a

n/a

n/a

2020

2019

2018

2017

5.513

5.469

4.724

4.792

n/a

n/a

n/a

n/a

Miljø og klima
Samlet el-forbrug
Samlet CO2 udledning

mwh
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