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KPD CSR RAPPORTERING 2010/11 
 

Vores forretning og CSR 
 
Det er vores overbevisning, at vi som 
virksomhed har en rolle, der går langt ud 
over det at drive og udvikle vores forret-
ning. Som olieselskab har vi et særligt 
ansvar i forhold til udledningen af CO2 
både fra vores produkter og fra vores ak-
tiviteter. 
 
Vi er samtidigt opmærksomme på det an-
svar, vi har om udbyder af en knap res-
source med stadig større efterspørgsel. 
 

Det er derfor grundlæggende for os og vores sociale ansvar, at vi arbejder 
for at imødekomme efterspørgslen på ansvarlig vis og med omtanke for sam-
fund, omgivelser og miljø indtil der er et bæredygtigt alternativ tilgængelig 
for alle. 
 
Dette betyder blandt andet at vi aktivt bidrager til mere effektiv udnyttelse af 
fossile brændstoffer og til udvikling af biobrændstoffer og dermed en redukti-
on af de klimamæssige effekter fra fossile brændstoffer  
 
Vores aktiviteter og CSR 
 
I forbindelse med vores aktiviteter vil vi udvise hensyn og omtanke både i 
forhold til omgivelser, medarbejdere, kunder og de samfund vi opererer i.  
 
Vi skal ved udvikling af produkter og udførelsen af vores aktiviteter have fo-
kus på bæredygtighed og løbende reduktion af vores samlede miljøbelast-
ning. 

 
Vi vil give vores kunder relevant rådgivning 
og service og udbyde produkter, der både 
har fokus på miljø og sundhed. 
 
Vi vil være gode naboer og bidrage positivt i 
de samfund, hvor vi opererer. 
 
Vi vil have sikre og sunde forhold for vores 
medarbejdere og sikre, at de ved uddannelse 
og udvikling forbliver attraktive på arbejds-
markedet 

 
 
 
 
 
 

 



 
CSR 2010-11 
 
Omtanke set i forhold til kunder, medarbejdere og omgivelser har længe væ-
ret en kerneværdi i Q8 og socialt ansvar har været en naturlig del af vores 
måde at drive forretning på.  
 
Det var dog først på baggrund af ændringerne i regnskabslovgivningen, at vi 
i regnskabsåret 2009-10 på begyndte at betragte CSR som en egentlig for-
retningsdisciplin og dermed at koordinere vores sociale aktiviteter og mål på 
tværs af organisationen og forretningsområder. 
 
Aktiviteterne i forhold til CSR det forløbne år har givet megen læring i orga-
nisationen, hvilket har medført evaluering af mål og organisation og ikke 
mindst medført en ændret tilgang til arbejdet. En ændret tilgang både i for-
hold til opsætning af mål, prioritering af indsatser, definition af interessenter 
og ikke mindst dokumentation af resultater. 
 
For at sikre løbende fokus, nedsættes en gruppe med ansvar for den over-
ordnede strategi inden for Safety, Health, Environment og Social Responsibi-
lity (SHE-SR) Gruppen refererer til direktionen og det daglige arbejde foregår 
i tre taktiske undergrupper.  
 
Baggrunden for integrationen med SHE er, at organisationen her er bredt 
repræsenteret og ikke mindst, at der allerede er et etableret system til op-
sætning af mål, udarbejdelse af handlingsplaner, evaluering, audits og sik-
ring af dokumentation. 
 
SHE-SR gruppen vil stå for de overordnede mål i relation til interessenterne 
og forretningen og for den årlige evaluering af resultater. 
 
Gruppen har sit første møde ultimo juli 2011 og vil her på basis af blandt an-
det input fra Q8s ledergruppe evaluere status samt identificere hovedmål og 
aktiviteter for de kommende år. 
 
Status i øvrigt på udgangen af det indeværende regnskabsår fremgår for de 
fem hovedinteressenter herunder.  
 
Vores interessenter: 
 
Vi har opdelt vores aktiviteter på fem områder og har som udgangspunkt 
valgt disse som vores væsentligste interessenter: 
 

• Kunder 
• Medarbejdere 
• Miljø og Klima 
• Samfund 
• Leverandører 

 
 
 
 



Internationalt: 
 
Udover arbejdet med integrationen af socialt ansvar i organisationen og som 
forretningsdisciplin, har Q8 i Danmark i det forløbne år bidraget med projekt-
ledelse i forhold til udfærdigelsen af en international CSR politik og mission 
for organisationens europæiske marketingsselskaber. Det har været væsent-
ligt for os at deltage aktivt i dette arbejde og hermed påvirke den internatio-
nale indsats. 
 
Der er udarbejdet rammer for CSR arbejdet for selskaber under Kuwait Pe-
troleum International blandt andet med mission, understøttende politikker og 
retningslinjer. Derudover nedsættes en international gruppe til primært erfa-
ringsudvekling, da CSR aktiviteter vil tage udgangspunkt i lokalområderne. 
De internationale rammer danner grundlaget for de danske aktiviteter: 
 
CSR Mission Kuwait Petroleum International  
    

• We are a downstream company, and we recognize the effects of our products 
and activities. 

• Our CSR mission is to distribute and sell our products minimizing the 
environmental impact and maximizing the value of our company as well as 
the benefits to our employees, customers and the local communities where 
we operate - in order to actively contribute to a more sustainable future.   

– We strive to improve the efficiency of biofuels and fossil fuels and 
thereby minimize the environmental impact of our products and 
activities.  

– We shall ensure the utmost care, respect and involvement for people, 
natural resources, climate, the environment and local communities.  

– We will encourage and work with our suppliers to obtain a more 
sustainable supply chain.  

KPI CSR Vision 
 
     We want to be recognized as a concerned and socially engaged partner that takes 
responsibility and constantly aims to minimize the effects of our products and 
activities on the environment and actively contribute to a more sustainable future.  
 
KPI Values:  
 

• We aim to be constantly better by demonstrating responsibility both 
financially, socially and towards the environment focusing on the following 
core values : 

– Respect 
– Ambitious 
– Innovative 
– Engaged 
– Social responsible 
– Care 

 
KPI CSR Policy Framwork: 
 

• The KPI CSR policy is anchored in the business strategy and CSR initiatives 
must support the business 

• The framework for a KPI CSR policy will be based on existing policies that 
relate to social responsibility, employees, safety, environment, local 
communities and business ethics. 



• The following policies support CSR initiatives and already have defined targets 
and kpi’s that can be a base for CSR activities and reporting: 

– Vision - Constantly Better  
– Code of Conduct 
– Authority manual - compliance 
– SSHEMS 
– Antitrust Policy 
– HR Policies 
– Enterprise Risk Management 
– Purchasing policy 
– Acquisition 

 



Q8 Danmark CSR Politik: 
 
Vi har valgt ikke at udfærdige en egentlig CSR politik, da vores sociale an-
svar allerede er beskrevet i en række af de politikker, der har været gælden-
de og implementeret i flere år. 
 
CSR politikken skal derfor kun overordnet sætte rammer for arbejdet og ta-
ger ellers udgangspunkt i både de internationale retningslinjer og eksisteren-
de politikker på både internationalt og dansk niveau. 
 
SHE-SR gruppen skal i det kommende år færdiggøre disse overordnede ram-
mer. 
 
De politikker, der i dag understøtter vores sociale ansvar er: 
 
Code of Conduct:     
  
Vores internationale etiske regelsæt for ønsket adfærd. Regelsættet dækker både 
adfærd som organisation og for individet. Udgangspunktet er, at vi på alle områder 
agerer ansvarligt og som minimum overholder den gældende lovgivning. Code of 
Conduct omfatter desuden forventninger og konsekvenser ved manglende efterlevel-
se i forhold til blandt andet menneskerettigheder, ligestilling, sikkert arbejdsmiljø, 
gavepolitik, anti-korruption, bestikkelse og misbrug. 
 
Politiken er tilgængelig på vores intranet for alle. 
 
Politik for Anti-trust og konkurrenceret: 
 
Internationalt regelsæt med klare forventninger til medarbejdere på alle niveauer i 
forhold til konkurrenter og konkurrenceforvridende adfærd. 
 
Det er Q8s politik på enhver måde at efterleve konkurrencelovgivningen i de områ-
der, hvor vi driver forretning og ikke engagere os i aktiviteter, der strider mod kon-
kurrencelovgivningen. Dette omfatter ikke kun aftaler med konkurrenter, der har til 
formål at begrænse konkurrence, men også konkurrenceforvridende aktiviteter. 
 
Overholdelse af konkurrencelovgivningen er vigtig retslig og social forpligtelse og 
stemmer fuldt overens med vores forretningsetik og vores tro på, at vi bedst kan 
have fremgang og tjene vores kunder ved at opretholde en stærk og uafhængig kon-
kurrenceposition.  
 
Reglerne i Q8 Politikken omfatter blandt andet retningslinjer for, hvilke foreninger 
medarbejdere og Q8 som helhed kan være medlem af, samt hvordan medarbejdere 
forventes at opføre sig på møde i f.eks branchefællesskaber, hvor konkurrenter er til 
stede. 
 
Samtlige medarbejdere gennemgår Q8 politikken ved introduktion og efterfølgende 
kurser, hvor retningslinjer gennemgås og medarbejderne kvitterer for forståelse og 
accept. 
 
Kurserne gennemføres med jævne mellemrum for at sikre løbende opmærksomhed 
på emnet. 
 
 
 



SHE (Sikkerhed, Sundhed og Miljø Politik): 
 
Q8 vil være kendt for at udvise omtanke for kunder, medarbejdere og verden om-
kring os, og intet er vigtigere for os end at forebygge ulykker og hændelser, som kan 
medføre skade på mennesker, miljø eller værdier. 
 
I Q8 i Danmark og over hele verden ser vi det som vores vigtigste forpligtelse at leve 
op til de allerhøjeste standarder, når det gælder sikkerhed, sundhed og miljø. 
 
Som et minimum følger vi national lovgivning og retningslinjer, og vi går gerne læn-
gere, hvis vi kan gøre det endnu bedre. Vi mener, at høje standarder for sikkerhed, 
sundhed og miljø er forudsætningen for en sund forretning. Derfor har vi skabt en 
kultur, hvor hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø er en naturlig og integreret del af 
hverdagen, og vi arbejder hele tiden på at blive endnu bedre til at værne om menne-
sker, miljø og værdier. 
 
Det er vores målsætning for sikkerhed, sundhed og miljø at bringe Q8 op i verdens-
klasse. Også når det gælder hensynsfuld adfærd, sikre processer og medmenneske-
lig respekt ønsker vi at opnå det højeste niveau. 
 
Ledelse 
Vi har et ledelsessystem, som sikrer, at vi overvåger, forebygger og minimerer alle 
sikkerheds-, sundheds- og miljørisici, der knytter sig til driften af vores virksomhed – 
på servicestationer, terminaler, ude hos vores kunder, under transporten af vores 
produkter og på vores hovedkontor i Birkerød. 
 
Vi forbedrer løbende vores værktøjer, udstyr og processer og uddanner vores ledere 
og medarbejdere, så vi proaktivt kan identificere og kontrollere de risici, der er for-
bundet med vores virksomhed og produkter. 
 
Vores ledelsessystem forpligter os til 

• at opsætte mål og målsætninger for sikkerhed, sundhed og miljø alle steder i 
• virksomheden 
• at identificere, kontrollere og forebygge sikkerheds-, sundheds- og miljørisici 

effektivt 
• at uddanne og motivere Q8s medarbejdere til at tage medansvar for sikker-

hed,sundhed og miljø 
• at kommunikere og samarbejde med myndigheder og andre interessenter om 
• sikkerhed, sundhed og miljø 
• som minimum at overholde alle lovmæssige krav til sikkerhed, sundhed og 

miljø 
 
 
 

Medarbejdere 
Dygtige medarbejdere, der trives, er vores vigtigste aktiv. Derfor er det vores mål-
sætning helt at undgå arbejdsrelateret sygdom, stress og alle former for ulykker og 
hændelser, som kan medføre personskade. 
 
Vi arbejder systematisk med at afdække problemer og forbedre arbejdsmiljøet i takt 
med, at ny viden og nye værktøjer giver os nye og bedre muligheder for at forebyg-
ge arbejdsskader, arbejdsrelateret sygdom og stress. 
 
Vores ledere og medarbejdere trænes og uddannes løbende, så de er motiverede for 
og i stand til proaktivt at forebygge hændelse med risiko for sikkerhed, sundhed og 
miljø og tage ansvar for sikkerheden for sig selv, kollegaer, vores kunder og for sam-
fund og miljø på alle vores lokaliteter. 



 
Vores ledere trænes løbende professionelt og effektivt i konkret håndtering af bered-
skab og kriser for at vedligeholde deres kompetencer til forebygge, håndtere og lære 
af kritiske situationer. 
 
Miljø og omgivelser 
Vi udfører løbende risikovurderinger på alle vores lokaliteter, hvor vi kortlægger risi-
koen for ulykker og uheld og de konsekvenser, som hændelser af denne type kan 
føre til. Det sætter os i stand til at forebygge dem effektivt. 
 
Vi arbejder målrettet på forureningsforebyggelse og energieffektivisering og støtter 
udvikling af miljøvenlige produkter. Inden vi træffer beslutning om iværksættelse af 
større anlægsarbejder, analyserer vi de konsekvenser, som projektet kan have for 
mennesker, miljø og samfund. Den omfattende analyse omfatter alle former for mu-
lig indvirkning på mennesker og miljø. 
 
 
Kommunikation 
Q8 har via sine servicestationer kontakt med ca. 800.000 kunder om ugen. I kam-
pagner, kommunikation og markedsføring vil vi overalt, hvor det er meningsfyldt, 
oplyse og motivere vores medarbejdere og kunder til sikkerhedsmæssig, sundheds-
mæssig og miljømæssig ansvarlig adfærd. 
 
Q8 ønsker en åben og konstruktiv dialog om sikkerhed, sundhed og miljø med det 
samfund, vi er en del af, og med alle interessenter, som ønsker at forstå og hjælpe 
os med at forbedre vores indsats på området. Vi registrerer, dokumenterer og rap-
porterer alle hændelser til relevante myndigheder og organisationer, og kommunike-
rer åbent om vores resultater. 
 
Leverandører og samarbejdspartnere 
Det er vores målsætning, at alle vores leverandører lever op til de samme høje stan-
darder for sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse som Q8. Herunder bl.a. krav om 
et velfungerende sikkerhedsledelsessystem, træning og uddannelse af medarbejdere 
samt frekvent rapportering. 
 
Globale forpligtelser 
Over for vores ejere, Kuwait Petroleum International, står Q8 i Danmark til ansvar 
for effektivitet og resultater, når det gælder sikkerhed, sundhed og miljø. Vi audite-
res jævnligt af Kuwait Petroleum International, som kontrollerer, hvor effektivt vi 
passer på mennesker, miljø og værdier – og udfordrer os på, om vi kan gøre det 
endnu bedre for at leve op koncernens fælles målsætninger om de allerhøjeste sik-
kerheds-, sundheds- og miljøstandarder. 
 

 

Øvrige politikker med link til CSR: 
 

• Personalepolitik 
 

• Sundheds- og Socialpolitik 
 

• Indkøbspolitik 
 

• Retningslinier for Compliance 
 



INTERESSENTER - Kunder: 
 
Kunderne er vores vigtigste og bredeste kontakt med samfundet omkring os. Det er kunderne, 
der giver os feedback om og stiller krav til vores forretning i det daglige og kunderne som på 
sigt skal sikre vores fortsatte eksistens. 
 
For os er det væsentligt, at vores kunder betragter os som en virksomhed, der både har de 
rigtige tilbud og produkter og som udviser etisk og ansvarlig adfærd både i forhold til sam-
fund, medarbejdere og miljø. 
 
For at altid at have kunden i fokus i vores aktiviteter, arbejder vi med et Kundeløfte: 
 
 

Vi har tænkt os om til gavn for dig 
 
Omtanke kommer ikke af sig selv. Det kræver aktiv hand-
ling. Handling som munder ud i konkrete løsninger af hø-
jere kvalitet. Og oplevelser, der minder kunden om, at der 
er omtanke bag det, Q8 gør. 

Vi udviser omtanke: 

• Ved at have fokus på sikkerhed, sundhed og 
miljø 

• Ved at levere gennemtænkte produkter, kon-
cepter og services 

• I måden vi leverer varen på 
• I attituden, når vi møder og kommunikerer 

med kunden 

 
En væsentlig del af omtankekonceptet og ansvar i forhold til kunderne er, at kunne rådgive 
om vores produkter og ikke mindst anvendelsen af disse med henblik på mindre belastning af 
miljøet og effektiv udnyttelse af ressourcer.  
 
Blandt andet har det med en hård vinter med øget behov for fyringsolie været vigtigt, at kun-
ne tilbyde og rådgive vores kunder om produkter, med mindre miljøbelastning. Derudover har 
vi i det forløbne år blandt andet haft fokus på: 
 

• Optimering af brændstofforbrug i kampagner med Rådet for Sikker Trafik 
• Rådgivning omkring tilskudsordninger til energisparende tiltag 
• Anvendelse af biobrændstof 
• Rådgivning omkring korrekt valg og brug af smøreolier 
 

 
Vores ansvar i forhold til produkter og rådgivning gælder naturligvis bredere end for olie og 
brændstof. Blandt andet er det væsentligt for os at kunne imødekomme den efterspørgsel 
efter kvalitet og sundere alternativer, som vi generelt ser i samfundet . På den baggrund har 
vi indledt et samarbejde med Fuldkornspartnerskabet og har bla. udskiftet brødsortimentet og 
fået ny leverandør, der tilbyder lækre, grove og sundere brød 
 
 
 
Mål og resultater: 
 
Der har ikke været opsat egentlige mål for CSR aktiviteter relateret til kunder i 2010-11. Det 
vil i 2011-12 blive vurderet om der skal måles på området og i givet fald, hvilke mål det vil 
være relevant at sætte. 

 



INTERESSENTER - Medarbejdere: 
 
Adfærd:  
 
Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde medarbejdere med 
de rette kompetencer og holdninger. 
  
Som virksomhed kan vi sætte rammer og mål for en etisk ansvarlig forretning, men det er 
medarbejdernes kompetencer og ikke mindst deres holdninger og adfærd, der er afgørende 
for, at vi når vores mål på kort og langt sigt og dermed forbliver en bæredygtig virksomhed. 
 
Personalepolitikken skal sikre, at værktøjer og rammer er på plads og at Q8 i forhold til ejere, 
kunder, medarbejdere, miljø, samfund og samarbejdspartnere også lever op til egne forvent-
ninger. Eller med andre ord at vores adfærd som virksomhed stemmer overens, med den ad-
færd, vi ønsker af vores medarbejdere. 
 
Vi arbejder derfor for en kultur og en adfærd, der afspejler vores grundværdier omtanke, 
ansvarlighed, engagement, innovation og ambitioner, og hvor der løbende sker en ad-
færdspåvirkning, gennem kommunikation, uddannelse, anerkendelse, belønning og konse-
kvens. 
 
Fokus på adfærd har altid været væsentlig i Q8, men med introduktionen af SHEMS (Safety, 
Health and Environment Management System) for 7 år siden, fik vi værktøjer til at arbejde 
målrettet og struktureret med adfærdspåvirkning og ikke mindst måle effekten af tiltag. 
 
Tilgangen har medført en naturlig fokus på sikkerhed, sundhed og miljø i hverdagen og redu-
ceret både antallet af miljøsager og det arbejdsrelaterede fravær. 
 
Introduktionen af trivsels- og senere sundhedspolitik og en åbenhed omkring stress har ligele-
des påvirket adfærden bredt og øget den generelle trivsel i organisationen. 
 
Klimastrategi og Klimaskole:  
 
 

I forbindelse med udarbejdelse af vores klimastrategi stod det også klart, at 
en opnåelse af målene krævede en adfærdsændring på tværs af organisatio-
nen. Dette blev understøttet af gennemgang af energiforbruget på hoved-
kontor og stationer.  

 
Påvirkningen af medarbejdernes adfærd i forhold til ressourcer og klima sker dels gennem 
kommunikation, dels gennem introduktionen i januar 2011 af  ”Klimaskolen” som er en inte-
greret del af vores LMS platform (Learning Management Platform). Se yderligere under Miljø 
og Klima. 
 
 
Omtanke og Tryghed: 
 
Omtanke for vores medarbejdere har altid været en grundlæggende del af vores personalepo-
litik. Vi vurderer, at vores ansvar for medarbejdernes velfærd går videre end blot i forhold til 
deres ansættelse i Q8. 
 
Medarbejdere i Q8 skal trives i et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Gennem løbende uddannelse 
og attraktive pensions- og sundhedsordninger skal vores medarbejdere kunne føle sig trygge i 
forhold til deres muligheder internt i Q8 samt i forhold til en eventuel karriere uden for Q8 
eller et ophør på arbejdsmarkedet. 
 

• Uddannelse – Det er vores mål, at vores medarbejdere løbende udvikles og dermed 
kan bidrage positivt til Q8s resultater. Og at de desuden er attraktive på arbejdsmar-
kedet og til hver en tid vil kunne fortsætte i en relevant karriere uden for Q8 

 
• Ledelse – Vores ledere skal klædes på så de kan gå foran og medvirke til udviklingen 

af vores medarbejdere og virksomhed 

 



 
• Sundhed - Vi tror på, at sundhed giver bedre balance på alle områder og vi ønsker 

derfor at give rammer, der kan medvirke til at vores medarbejdere kan forblive sunde, 
blandt andet ved at supplere vores sundhedsforsikringer med frugtordninger, deltagel-
se i DHL stafet, rabat i motionscentre, mulighed for lån af blodtryksmålere m.v. Vi re-
spekterer dog samtidigt medarbejderens privatsfære og deres ret til selv at træffe valg 
angående livsstil. 

 
• Tryghed – Det er væsentligt for os, at vores medarbejdere ikke skal føle sig utrygge i 

forhold til sygdom, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet eller tilknytning til arbejds-
markedet.  

 
 
Særlige indsatser i 2010/11: 
 
Vi har i 2010 udarbejdet en egentlig sundheds- og socialpolitik. Politikken tager udgangspunkt 
i den trivselspolitik, vi udarbejdede i 2009 på baggrund af en kraftig stigning i antallet af 
stresstilfælde. 
 
Vi kunne i forbindelse med den målrettede indsats i forhold til stress og trivsel, herunder ud-
dannelse af ledere i trivselssamtaler og åbenhed omkring stress, konstatere, at trivsel og der-
med motivation primært hang sammen med balance og tryghed: 
 

• Balance mellem arbejde og fritid, balance mellem kompetencer og forventninger og 
balance mellem muligheder og ambitioner. 

 
• Tryghed i forhold til job, sygdom, arbejdsevne, pension og familie. 

 
Vores politik og aktiviteter er derfor blevet tilpasset, så balance og tryghed altid tilstræbes i 
forhold til den enkelte og organisationen som helhed. 
 
Dette har blandt andet medført retningslinjer for særlige hensyn i forhold til medarbejdere, 
der helbredsmæssigt eller på baggrund af private forhold i en periode ikke kan udføre deres 
job 100 procent, således at den enkeltes livssituation altid inddrages i en vurdering af indsats 
og muligheder. 
 
Målet er at sikre trivsel for den enkelte og fastholdelse primært i Q8 og sekundært på ar-
bejdsmarkedet. 
 
Den ændrede tilgang har blandt andet resulteret i Projekt FUEL, der har til formål at sikre ba-
lance mellem medarbejdernes kompetencer og holdninger og Q8s forretningsmæssige mål i et 
marked i stadig forandring.  
 
Projekt FUEL har medført dels et nyt uddannelseskoncept og dels outplacement af 6 dygtige 
kollegaer, som vi ikke kunne bibringe de nødvendige kompetencer.  
 
 
Politikker, der understøtter CSR på Medarbejderområdet: 
 

• Code of Conduct – vores etiske regelsæt 
• Sundheds- og socialpoltik – inkl fastholdelse og seniorpolitik 
• SHE politik 
• Uddannelsespolitik 



Medarbejderindsaster og aktiviteter 2010/11 
 

Indsatsområder Mål  Aktivieter Status 

Reduktion af fravær 

Proaktiv indsats i 
forhold til forebyggel-
se af stress og ar-
bejdsskader 

Reduktion af fraværsprocent 3,3 til 
2,9 og reduktion af fravær pga stress 
med 70 % 

Sundhedspolitik            
med det mål at der er 
ramme for og synlighed 
omkring mål, muligheder 
og værktøjer 

Forøgelse af trivsel 

Afvikling af kurser for 
ledere og kvar-
talsmållinger 

Forbedring af resultatet på "work-life" 
balance indikator fra 2,75 – 3,0 på en 
skala fra 0-4, hvor 4 er det bedste. 

Reducere risici spild 
og udslip 

Struktureret uddan-
nelse og tæt samar-
bejde med leverandø-
rer 

Spild under sidste år og bedre end 
mål (Se SHE afsnit)  

Sikkerhedsuddannelse, 
blandt andet omkring 
løft, håndtering af farlige 
stoffer og ikke mindst 
røverier Reduvere antallet af 

arbejdsskader 

E-learning og fokus 
på tæt på rapporte-
ringer 

Under sidste år og bedre end mål (Se 
SHE afsnit) 

Trivselskurser 

At klæde vores 
ledere på med må-
let at forebygge 
stress og forbedre 
motivation 

Udarbejdelse af tri-
velspolitik og gen-
nemførelse af kurser 
for alle ledere 

Fortsat fokusområde, hvor der som 
det fremgår ovenfor er sket væsentlig 
forbedring 

Konflikthåndtering 
Forebygge utryghed 
og fravær pga kun-
deagressioner 

Udvikling og gennem-
førelse af Konflikt-
håndteringskursus 
målrettet unge med-
arbejdere hos Q8 

Vi har gennemført kurser i de mest 
belastede områder med stor succes 
og evaluerer løbende behov for yderl-
gere 

Klimaskole  
Reduktion af miljø-
belastning ved 
påvirkning af ad-
færd 

Udvikling af og intro-
duktion af Q8 Klima-
skole 

Klimaskolen er stadig i sin opstartsfa-
se og indhold m.v. evalueres.  
Alle medarbejdere har gennemgået 
introduktion på skolen, 220 klima-
walks og 3 klimaQvizzer er gennem-
ført siden januar 2011 

Fastholdelse 

Det er væsentlig for 
os at forsøge at 
fastholde vores 
medarbejdere på 
arbejdsmarkedet i 
det omfang de kan 
og ønsker det 

Oprettelse af Flex- og 
skånejob - etablering 
af seniorpolitik 

 Der vil fremadrettet blive fastsat mål 
for antal flexjob/skånejobs/seniorjobs 
pr 100 FTE 
Pt har vi 3 ansat i flexjob, 2 i skåne-
job og 1 i mentorordning på hoved-
kontoret og et stigende antal i flexjob 
på servicestationerne. 

Vi ønsker en fornuf-
tig kønsfordeling på 
alle niveauer  

Vi søger altid at sikre 
en lige fordeling mel-
lem mænd og kvinder 
på udviklingsforløb og 
lederuddannelser 

Andelen er kvindelige ledere er steget 
og udgør nu 35 procent i stabsfunkti-
oner og 48 procent i servicestationer-
nes lederteam 

Rummelighed 

Vi tror at alle uan-
set livssituation 
eller eventuelle 
begrænsninger i 
arbejdevne har 
kompetencer, der 
kan bidrage positivt 
til Q8s resultater, 
og vil gerne drage 
nytte af disse kom-
petencer. 

Oprettelse af Flex- og 
skånejob , trivselspo-
litik og job for autist 

Vi har omskolet pt 5 medarbejdere til 
nye job i skånefunktioner på hoved-
kontoret og haft en ung autisk ansat 
gennem flere år, hvilket har gjort 
ham socialt bedre stillet og han har 
nu fået job uden for Q8.                               
Vi vil arbejde videre på mulighederne 
for ansættelse af personer med ned-
sat arbejdsevne, eventuelt hjemvend-
te soldater 

Fratrædelsespakker 

Det er vores mål, at 
udvikle vores med-
arbejdere, så de er 
attraktive på ar-
bejdsmarkedet og 
let kan få anden 
relevant beskæftli-
gelse  

Udover den løbende 
uddannelse tilbydes 
medarbejdere gene-
relt en fratrædelses-
pakke, der inkluderer 
støtte til jobsøgning 
fra Outplacementfir-
ma 

Projekt FUEL med fokus på balance i 
organisationen og hos den enkelte. 
 
Over 95 % af opsagte medarbejdere 
har nyt job inden udløbet af opsigel-
sesperioden 

 



 
 
Safety, Health and Environment - SHE AKTIVITETER: 
 
SHE er ikke en interessent, men er medtaget mellem ”Medarbejdere” og ”Miljø og Klima”, da 
SHE arbejdet har været omdrejningspunktet for mål og handlinger de seneste 5 år inden for 
Sikkerhed, Sundhed og Miljø, og dermed også basis for vores nye set-up inden for CSR.  
 
Siden introduktionen af SHE, er der løbende udarbejdet 5 års planer med input fra SHE styre-
gruppens medlemmer, vores ejere og medarbejdere samt trendanalyser (se femårsplan for 
perioden 2009 – 2014 med mål og resultater nedenfor). 
 
Arbejdet med 5 års planer og tilhørende aktiviteter og mål, har synliggjort arbejdet og påvir-
ket adfærden positivt i organisationen og forbedret resultaterne i forhold til Sikkerhed, Sund-
hed og Miljø. 
 
 
Mål og Resultater: 
 
  Mål 

09/10 
Resultat 

09/10 
 Mål 

10/11 
Resultat 

10/11 
 Mål 

11/12 
Mål  

12/13 
Mål 

13/14 

# Safety walks 1000 1665 ☺ 1000 1517 ☺ 1000 1000 1000 

# Tæt på rapporter 210 356 ☺ 180 255 ☺ 180 180 180 

# Audits 18 28 ☺ 12 19 ☺ 12 12 12 

Training Intensity 
(Antal træningstimer / FTE) 

6,0 8,3 ☺ 6,0 8,02 ☺ 6,0 6,0 6,0 

Industrial Disabling Injuries 
(Antal fraværsuheld / 200.000 
arbejdstimer) 

1,52 1,54 - 
 

1,31 1,11 ☺ 1,08 0,86 0,63 

Environmental Incidents rate 
(antal spild >159 liter / 1 mio 
m3 gennemløb). 

3,15 1,52 ☺ 2,55 0,81 ☺ 1,96 1,36 0,77 

Environmental volume spilled 
rate 
(Antal liter spildt ved spild > 
159 liter / 1 mio. m3 gennem-
løb) 

3320 588 ☺ 2.856 407 ☺ 2.392 1.928 1.464 

Road Accident Rate 
(Antal trafikuheld / 1 mio. 
kørte km) 

1,00 0, 77 ☺ 1,00 0, 77 ☺ 1,00 1,00 1,00 

 
 
Som det fremgår skal der gennemføres mindst 12 interne audits af arbejdet ligesom der fore-
tages en årlig ekstern audit. Den seneste eksterne audit blev gennemført over 4 dage i marts 
2011 og gav anledning til ros fra auditører og ejere og kun få anbefalinger til forbedringer. 
 
To eller flere mål fra den årlige aktivitetsplan indgår i ledelsens bonus. I indeværende år har 
det været ”Training Intensity” (uddannelse indenfor SHE området) for Danmark alene og ”Ar-
bejdsskader med fravær til følge” på koncernniveau.  
 
I regnskabsåret 2010/11 gennemførte en af vores medarbejdere en international SHE auditør 
uddannelse og deltager nu i audits på området i vores søsterselskaber. 
 
 
 
 
 



INTERESSENTER - Miljø og Klima: 
 
I 2008 udarbejdede vi en egentlig klimastrategi med det overordnede mål, at reducere CO2 
udledningen fra vores aktiviteter i Danmark (Se under klima på www.q8.dk) 
 
Hovedkontoret i Birkerød samt vores medarbejdere med firmabil gik forrest. For så vidt angår 
firmabilerne, vælger en stadig større andel af vores medarbejdere bil i miljøklasse A og B. 
Firmabilpolitikken er ændret, således at medarbejderne opfordres til at vælge miljømæssigt 
rigtigt. Medarbejdere, der vælger firmabil i miljøklasse C eller D skal betale et eget bidrag på 
kr. 500,- pr. måned.  
 
I sidste regnskabsår kunne vi åbne en klimarigtig servicestation på Tagensvej i København. 
Projektet skulle give indblik i, hvordan servicestationer med moderne convenience-butik kan 
indrettes i fremtiden, så de bliver mere energi- og miljørigtige.  
Målet var at opnå en besparelse på omkring 10 % i strømforbruget i forhold til en almindelig 
servicestation. Men allerede få måneder efter åbningen kunne Q8 dokumentere en besparelse 
på 36 % på energiforbruget. 
 
Ligeledes indførte Q8, i lighed med de øvrige selskaber i branchen, benzin med 5 % 
biobrændstof. Den nye lovbefalede benzin med bioethanol passer fint ind i Q8s omtankestra-
tegi, der bla. omfatter aktiviteter til gavn for miljø, klima og trafiksikkerhed.  
Og fra sommeren 2011 vil også al diesel være iblandet 7 % biokomponent.  
 
 
Udviklingen i elforbrug hovedkontor i perioden 2008 – 2011: 
 

Arbejdet med energibesparelser 
på hovedkontoret har vist sig at 
have større potentiale end først 
antaget.  
 
 
I 2010/11 har vi opnået en be-
sparelse i elforbruget på 11 % i 
forhold til året før, hvilket kan 
tilskrives en forbedret styring af 
hovedkontorets kølesystem. 
Sammenholdt med regnskabs-
året 08/09, hvor vi indførte vores 
klimastrategi og hermed en ræk-
ke energisparetiltag, er det årlige 
elforbrug faldet med hele 28 
% (200.000 kWh).  
 

 
 
Q8 Servicestationer 2010/11: 
 
Erfaringerne fra hovedkontoret er ført videre på servicestationerne. Og hvor målet i første 
omgang virkede konkret at arbejde med, blev det hurtigt klart, at besparelser på el eller på 
ressourcer generelt ikke var en entydig opgave 
 
Dels giver de mange forskellige adresser med forskellige opførelsesår og indretninger udfor-
dringer i forhold til ensartede tiltag. Dels kræver driften af vores services og produkter forbrug 
af energi og ressourcer som el, opvarmning og vand. Dette betyder, at øget omsætning på 
f.eks. brændstof eller bilvask også vil give øget forbrug af el og vand.  
 
For at sikre fokus på målet og ikke mindst resultaterne, blev der i starten af 2010 nedsat en 
Klimastyregruppe med deltagelse af direktionen, teknisk afdeling, kommunikation og SHE 
Styregruppen. Gruppen havde indledningsvis møder hver 14 dag og det sidste kvartal måned-
ligt.  
 

Elforbrug på HK- kWh

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

200
8 

- J
an

200
8 -

 F
eb

200
8 

- M
ar

200
8 

- A
pr

200
8 

- M
aj

200
8 

- J
un

200
8 

- J
ul

200
8 -

 A
ug

200
8 

- S
ep

200
8 

- O
kt

200
8 -

 N
ov

200
8 

- D
ec

200
9 

- J
an

200
9 -

 F
eb

200
9 

- M
ar

200
9 

- A
pr

200
9 

- M
aj

200
9 

- J
un

200
9 

- J
ul

200
9 -

 A
ug

200
9 

- S
ep

200
9 

- O
kt

200
9 -

 N
ov

200
9 

- D
ec

201
0 

- J
an

201
0 -

 F
eb

20
10 

- M
ar

201
0 -

 A
pr

il

201
0 

- M
aj

201
0 

- J
un

201
0 

- J
ul

201
0 -

 A
ug

201
0 

- S
ep

201
0 

- O
kt

201
0 -

 N
ov

201
0 

- D
ec

201
1 

- J
an

20
11  

- F
eb

201
1 

- M
ar

 



Første opgave blev at få kortlagt forbrug og potentiale for effektiviseringer af energiforbrug. 
Denne kortlægningsopgave blev gennemført af konsulenter fra Grontmij og på baggrund af 
deres resultater blev arbejdet opdelt i følgende grupper: 
 

• Adfærd – medarbejderne skal via klimawalks og klimaskole lære at bruge udstyr ener-
gimæssigt effektivt 

• Mindre generelle investeringer, som f.eks udskiftning af alle lyskilder 
• Mindre lokale investeringer, som f.eks udskiftning af kølere m.v. 
• Investeringer i forbindelse med ny- og ombygninger, hvor der skal satses på bæredyg-

tige og energieffektive løsninger.  
 
Udover, at vi fik skiftet alle lyskilder til LED belysning i Q4 2011, så fik vi implementeret Kli-
maskolen og gennemført 220 klimawalks med det mål at sætte fokus på klima i lighed med 
Sikkerhed, Sundhed og Miljø. 
 

Klimamæssige mål og resultater 2010/11 
 
 
Område 

 
Mål 

 
Aktivitet 

 
Status 
 

Firmabiler 70 % af firmabiler i 
miljøklasse A og B 

Egenbetaling på kr. 500,- 
pr måned for biler i miljø-
klasse C og D 

80 % har valgt miljørigti-
ge biler 

CO2 Hovedkontor Reduktion med 10 % 
på el-forbrug 

Spareskinner m.v. indført 
og adfærd ændret 

Se tabel ovenfor 

CO2 Servicestatio-
ner 

Alle stationer gen-
nemgået i 2010/11 
og aktiviteter identi-
ficeret 

Alle lyskilder skiftet ud til 
LED  
Fokus på adfærd 
Nyt betalingssystem 

Reduktion af el-forbrug 
på 5,7 % i forhold til 
2009/10. 
De energisparende tiltag, 
der er gennemført bety-
der en reduktion på ca. 
11,5% svarende til en 
reduktion på 3.100.000 
kWh årligt.  
Effekten er dog ikke slået 
helt igennem og modsva-
res af øget forretningsak-
tivitet og investeringer. 
 
Indsatsen fortsætter og 
med fokus på køl i 
2011/12 
 

CO2 Lagre Gennemgang i 2011   
Miljøstation Lære af tiltag og 

erfaringer på Ta-
gensvej  

Etableret bæredygtig 
servicestation, der også 
har fokus på cyklister 

Blandt andet reduktion af 
elforbrug på 36 procent 
(se yderligere på 
www.q8.dk under Klima) 

Adfærd • Klimaskole 
• 200 Klimawalks 

- Implementering af kli-
maskolen med tips om 
klimamæssig god adfærd 
i Q4 
- Konkurrencer med klima 
som tema 
- Gennemførelse af 220 
Klimawalks på stationer 
for at sikre optimal ener-
gimæssig udnyttelse af 
udstyr 

Værdien og indholdet af 
det nuværende set-up 
evalueres og tilpasses i 
2011 

 
 



Klima og Miljø 2011/12: 
 
 
Vi har i 2010/11 erfaret, at arbejdet med besparelser og reduktioner som procentvis reduktion 
af det samlede forbrug giver udfordringer, da disse tal ikke reflekterer udsving i omsætning og 
aktiviteter. Der vil derfor fremadrettet desuden blive fastsat mål, hvor vi i højere grad fokuse-
rer på f.eks. antal liter vand pr vask og kwh pr solgt liter brændstof etc.  
 
Vores lagre skal gennemgå samme kortlægning som stationerne, med efterfølgende energire-
ducerende tiltag og mål. 
 
Endelig skal der udvikles mål i forhold til salg af produkter, der har mindst miljøbelastning. 
 
Der arbejdes desuden fortsat med nøgletal og mål på miljøsiden i SHE regi (se afsnittet SHE 
foran). 



 
INTERESSENTER - Samfund 
 
Vi ønsker at være gode naboer og bidrage positivt til de lokalsamfund vi opererer i og i det 
hele taget til en bæredygtig fremtid. 
 
Q8 har altid bidraget med lokale sponsorater og støtte til forskellige NGO’er. Støtten har dog 
været på ad hoc basis og spredt over en masse områder. 
 
De seneste år og særligt i forbindelse med etablering af vores CSR politik har vi dog besluttet, 
at de aktiviteter vi støtter op om skal have relation til vores forretning og Q8 som arbejds-
plads. 
 
Ligeledes er det væsentligt, at aftaler medfører et egentligt partnerskab over en længere år-
række, så begge parter og ikke mindst de gode formål, der støttes op om får mest effekt af 
samarbejdet. 
 

 
Q8 har på 4. år en partnerskabsaftale 
med Rådet for Sikker Trafik, der indebæ-
rer at vi er partner på de tilbagevenden-
de fartkampagner. Samarbejdet relaterer 
sig både til markedsføring, PR og ekse-
kvering af fartkampagnerne. Formålet er 
at gøre bilisterne opmærksom på konse-
kvenserne ved for høj fart og at få dem 
til at sænke farten. Et sekundært formål 
er at spare klimaet for CO2 udledning. 
 
 
 
 

 
Q8 er desuden medlem af Hold Danmark Rent, der har påvist at 59 % af danske bilister på et 
tidspunkt har valgt at bruge bilruden som affaldsspand. Det vil Q8 gerne være med til at ænd-
re på, blandt andet fordi vi, via salget i vores butikker, genererer emballage- og andet hen-
kastbart affald. Dette er helt i tråd med Q8s vision om at udvise omtanke for miljøet og ver-
den omkring os. 
 
Endelig er vi gået ind i Fuldkornssamarbejdet, fordi vi gerne vil støtte op om forskning og vi-
densdeling inden for fødevaresektoren. Blandt andet er det dokumenteret, at fuldkornsproduk-
ter kan mindske risikoen for tarmkræft. Dette er ligeledes et led i vores "omtanke-strategi", 
og afspejler sig i udvalget af sundere brød i vores butikker.  
 

 
 
 Vi har indgået en treårig aftale med Dansk Røde Kors om sponsering af 
hjertestartere til idrætsklubber. Baggrunden for samarbejdet er vigtighe-
den af hurtig hjælp ved hjertestop og placering i idrætsklubber sikrer dels, 
at hjertestartere når bredt ud i lokalsamfundene, dels at vi når ud til både 
kunder og potentielle medarbejdere. 
 

Ved indgåelsen af samarbejdet blev vi opmærksomme på, at 
på trods af, at der er mere end 4.000 registrerede hjerte-
startere i Danmark, så er størstedelen af dem placeret i byg-
ninger, hvor der enten ikke er offentlig adgang eller, hvor 
der lukkes efter kl. 17.30. Ligeledes er der en stor koncen-
tration af hjertestartere i byer og få i udkantsområderne. 
 
Vi så det derfor som oplagt, at placere hjertestartere på 
vores døgnåbne servicestationer og tilbyde medarbejderne 
her kurser i førstehjælp. Ideen er blevet positivt modtaget af 

 



medarbejdere og kunder og vi vil derfor fortsætte med installationen på døgnåbne anlæg og i 
det kommende år teste muligheden for udendørs placering af hjertestartere på anlæg i ud-
kantsområder. 
 
Målet for 2010/11 var 10 hjertestartere til sportsklubber og 5 på Q8 adresser, hvilket er 
nået. 
 
Målet for 2011/12 er 10 hjertestartere til sportsklubber og yderligere 10 på Q8 adresser. 
 
 
 
INTERESSENTER - Samarbejdspartnere og leverandører: 
 
Vi har altid haft fokus på Sikkerhed og Miljø hos vores samarbejdspartnere. En stor del af vo-
res servicestationer er drevet af selvstændige forhandlere eller forpagtere, ligesom vores di-
stribution i dag foretages af selvstændige vognmænd uden direkte tilknytning til Q8. 
 
Da de alle optræder under vores Logo og dermed af vores kunder, medarbejdere og samfun-
det generelt opfattes som en del af Q8 familien er det vigtigt for os, at de også agerer som en 
del af familien. 
 
Der opsættes derfor SHE-mæssige mål for disse grupper i lighed med målene for direkte an-
satte. Det betyder blandt andet, at der skal gennemføres sikkerheds- og miljømæssig uddan-
nelse, gennemføres safetywalks og rapporteres om ulykker, spild og tæt-på hændelser i sam-
me omfang og med samme dokumentation som for vores egne medarbejdere. 
 
Indrapportering fra samarbejdspartnere og leverandører indgår i rapportering mv. på koncern 
niveau. 
 
Vi har også en række krav til øvrige leverandører og samarbejdspartnere, som fremgår af 
udbudsmateriale og en senere kontrakt. Dette omfatter blandt andet: 
 

• Krav om sikkerhedsorganisation 
• Krav om sikkerhedsuddannelse 
• Krav om rapportering til Q8 omkring tæt-på hændelser og ulykker 
• Krav om fremlæggelse af ansættelseskontrakter for at sikre indberetning til Skat 

 
Vi er klar over de udfordringer, der kan være i vores ”supply chain” og ikke mindst de be-
grænsede muligheder for at kontrollere i alle led. Dette gælder ikke mindst i forhold til de 
”non-fuel” produkter vi sælger fra vores butikker, hvor der er en række underleverandører og 
producenter, vi ikke selv har kontakt med.  
 
Mål og aktiviteter i forhold til dette, vil indgå i SHE-SR gruppens arbejde i 2011/12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Skatteforhold 
 

 

Q8 er, fra tid til anden, genstand for div. medieomtale af multinationale sel-
skabers manglende, eller begrænsede, skattebetaling. Det er korrekt, at Q8 
hidtil ikke har betalt skat i Danmark, men Q8 har overholdt og overholder til 
stadighed den gældende skattelovgivning og anser det også som en del af 
vores sociale ansvar at bidrage til de samfund vi opererer i, i henhold til 
lovgivningens bogstav og hensigt. 

Q8 har i en årrække haft meget store udgifter og foretaget store investeringer, som 
vi har taget i tidligere årsregnskaber på det tidspunkt, de blev afholdt. Men vi har 
ikke kunnet udnytte fradraget for disse i vores selvangivelse før nu, hvor forretnin-
gen går godt. Og det gør den blandt andet, fordi vi de foregående år har rationalise-
ret med store engangsudgifter til følge.  
 
Det skal understreges i relation til transfer pricing, at Q8 køber olie og benzin base-
ret på Nordsøolie på det åbne marked typisk fra skandinaviske raffinaderier, der ikke 
tilhører Q8-koncernen. Olieprodukterne handles til offentligt tilgængelige priser base-
ret på Rotterdam-noteringen. Q8 køber visse serviceydelser fra søsterselskaber, men 
værdien af de samlede søsterselskabstransaktioner udgør kun 1,3 % af omsætnin-
gen. 
 
Q8 vil komme til at betale skat, ligesom alle andre, når vi har opnået tilstrækkelig 
stor indtjening til at have udnyttet fradragene på vores selvangivelse. Dette vil ske 
inden for en kortere årrække – naturligvis delvist afhængigt af konjunkturer, olie-
prisudviklingen, konkurrencesituationen og gældende skattelovgivning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2011/12: 
 
Regnskabsåret 2010/11 har været en vigtig læringsproces når det gælder at struktu-
rerer CSR arbejdet, så indsatsen bliver målbar og kan indgå i CSR rapportering.  
 
Næste regnskabsår vil fokus være på dels at forankre CSR i organisation dels på ar-
bejdet med konkrete mål i forhold til hver af de 5 interessenter.  
 
Ligeledes skal det internationale samarbejde udbygges med fokus på erfaringsud-
veksling og best practice. 
 
Endelig skal der fokus på Governance og Transparency, både når det gælder socialt 
ansvar i relation til den daglige ledelse og til den løbende rapportering. 
 
Vores sociale ansvar har gennem SHE og vores øvrige politikker været forankret i 
organisationen i flere år, blandt andet ved: 
 

• Introduktion til alle nye medarbejdere omkring forventninger i forhold til 
f.eks. SHE, Antitrust og generel adfærd 

• Løbende information og opdatering på mål og aktiviteter på intranet og 
WWW.Q8.DK 

• 8.2 timers årlig undervisning inden for SHE pr medarbejder og mål for løben-
de opkvalificering 

• Mål relateret til SHE og Compliance har de sidste 5 år indgået på lige fod med 
forretningsmæssige mål i alle bonusordninger. I 2010/11 var der 2 overord-
nede SHE mål i alle bonusordninger + yderligere mål for medlemmer af SHE 
Styregruppen.  

• Sanktioner i form af advarsler eller opsigelser ved overtrædelse af regler, der 
kan øge risici for skader på medarbejdere eller miljø 

• Gennemførelse af mere end 1.000 safety-walks årligt 
• Fastholdelse af medarbejdere 
• Samarbejder med f.eks Rådet for Sikker Trafik, Hold Danmark Rent og Røde 

Kors. 
 
 

Det sociale ansvar skal fremadrettet forankres yderligere ved: 
 

• Etablering af strategisk SHE-SR gruppe med reference til Direktionen, samt 3 
taktiske styregrupper i forhold til SHEMS, CSR og Klima 

• Udarbejdelse af overordnet strategi med klar sammenhæng til forretnings-
strategi og understøttelse af forretningsmæssige mål  

• Rød tråd af aktiviteter på tværs af organisationen 
• Fokus på aktiviteter og resultater inden for alle interessent områder 
• Synlighed ved CSR på agendaen på alle leder- og stormøder 
• Forankring ved fastsættelse af mål i samarbejde med lederteamet 
• CSR mål i bonusordninger 
• Deltagelse i arbejdet på internationalt niveau. 
• Løbende udvikling af rapporteringen med kvartalsstatus  
• Udvikling af samarbejdet med Rådet for Sikker Trafik, Hold Danmark Rent  og 

Dansk Røde Kors med fokus på de lokalområder, hvor vi er til stede. 
 
 


