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Ali fra Syrien arbejder 
tre dage om ugen på 
ordinære vilkår i Krifas 
indscannings projekt.  
De andre to dage går  
han på sprogskole.
Læs mere på side 7.
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1. Indledning

I Krifa arbejder vi med CSR og samfundsansvar, fordi det er en del af vores 
DNA, vores arv, at ville hjælpe mennesker videre i deres arbejdsliv. 

Vi er naturligvis først og fremmest en arbejdslivsbevægelse for vores medlem-
mer. Men vi ønsker også at tage aktivt del i det samfund, der omgiver os. Vores 
mission er, at flere må opleve god arbejdslyst. Derfor er det helt naturligt for 
os, at vi byder ind med det, vi kan, til den fælles opgave det er at skabe et bed-
re samfund for flere.

I 2016 fortsatte de fleste af de CSR-projekter, som vi allerede var i gang med. 
Eksempelvis har vi fortsat samarbejdet med Foreningen Nydansker, hvor flere 
af Krifas dygtige medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer stiller sig til 
rådighed som erhvervsmentorer for unge på kanten af arbejdsmarkedet. 

I sidste års CSR-rapport fortalte vi om, hvordan vi i samarbejde med Randers 
Kommune har ansat en række syriske flygtninge i sprogpraktik. Projektet har 
været en stor succes og har blandt andet resulteret i, at vi i august 2016 valgte at ansætte 
to syriske sprogpraktikanter i ordinære jobs på 23 timer om ugen. 

Projektet i Randers er et godt eksempel på, at Krifa påtager sig et konkret samfundsansvar 
for at bidrage til integrationen af flygtninge på det danske arbejdsmarked. Udlændinge- og 
integrationsminister Inger Støjberg (V) har vist interesse for at høre mere om vores erfarin-
ger med at integrere syriske flygtninge på arbejdsmarkedet, og ministeren har derfor valgt 
at aflægge Krifa og projektet i Randers et besøg i januar 2017.

I foråret 2016 havde vi en indledende drøftelse med Mødrehjælpen om et muligt sam  - 
ar bejde, hvor Krifa får mulighed for at bringe vores kompetencer i spil til gavn for enlige 
 mødre – og fædre – i Danmark. Mødrehjælpen og Krifa deler ambitionen om at hjælpe 
mennesker videre i livet, og Mødrehjælpen har taget positivt imod vores forslag om et 
 muligt kommende samarbejde.

Krifas samfundsengagement rækker også ud over Danmarks grænser. Vi er en moderne 
arbejdslivsbevægelse, og derfor er det også naturligt for os at påtage os et socialt og et 
samfundsmæssigt ansvar i udlandet. Eksempelvis støtter vi udviklingen af en kristelig 
 fagbevægelse i Ukraine. 

2016 blev også året, hvor Krifa fik formandsposten i World Organization of Workers (WOW), 
der er en global sammenslutning af mere end 130 fagforeninger med ca. 2.000.000 
 medlemmer fra hele verden. Formandsposten i WOW giver os en unik mulighed for at nå 
endnu flere mennesker med god arbejdslyst og samfundsansvar.

Det glæder mig, at vi igen i år kan fortælle om rigtig mange spændende samfundsrettede 
projekter, som ildsjæle rundt omkring i vores organisation dagligt arbejder med. Når vi i 
Krifa engagerer os i det omkringliggende samfund og tager konkret ansvar, giver det 
 respekt og anerkendelse. Netop når vi møder anerkendelse og respekt, er det i høj grad også 
med til at åbne døre og give os legitimitet – også i forhold til vores mission God Arbejdslyst.

De mange spændende initiativer og projekter er beskrevet i denne CSR-rapport, som er 
Krifas redegørelse for samfundsansvaret i regnskabsåret 2016.

God læselyst og god arbejdslyst.

Venlig hilsen

 
Søren Fibiger Olesen, formand

Søren Fibiger Olesen, 
formand
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2. Samfundsansvar og God Arbejdslyst

Krifas mission er at fremme god arbejdslyst hver dag – for medarbejdere, medlemmer og 
samfundet. Vores ønske om at engagere os i det samfund der omgiver os og påtage os et 
samfundsmæssigt ansvar, spiller godt sammen med vores mission. Samfundsansvaret er 
med andre ord med til at understøtte vores mission på flere måder. 

Når vi eksempelvis engagerer os i Det Grønlandske Hus og hjælper grønlændere videre i 
enten job eller uddannelse, så løfter det den gode arbejdslyst, både for vores medarbejdere 
og for de grønlændere, der kommer videre i deres arbejdsliv. Når vi giver syriske flygtninge 
en chance i sprogpraktikprojektet i Randers, er det med til at løfte den gode arbejdslyst, 
både for de medarbejdere og ledere, der er involveret i projektet og for de pågældende 
sprogpraktikanter. Endelig er vores samfundsansvar gennem konkrete projekter også med 
til at give både medarbejdere og ledere en oplevelse af at bidrage til en større mening gen-
nem arbejdet i Krifa. 

Vi ved fra God Arbejdslyst Indeks, at oplevelsen af at bruge arbejdslivet på noget menings-
fuldt har helt afgørende betydning for arbejdslysten på danske arbejdspladser. Det giver 
derfor rigtig god mening at lade både medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer 
involvere sig i meningsfuld samfundsengagement gennem projekter, hvor den enkeltes 
kompetencer bringes i spil til gavn for andre mennesker.

3. Organisering

Samfundsforum

Samfundsforum er det overordnet ansvarlige forum for det samfundsrettede arbejde i Kri-
fa. Forummet består af formand Søren Fibiger Olesen, administrerende direktør Preben R. 
Jørgensen, direktør Søren Filbert, juridisk chef Henrik Kofoed, kommunikationschef René 
Brocelius Ottesen, HR-chef Henriette Søndergaard og politisk konsulent Gitte Krogh Nør-
gaard. Samfundsforum har til formål at sætte retning og ambition for samfundsengage-
mentet i Krifa. Derudover har dette forum også ansvaret for at sikre ejerskab og fremdrift i 
arbejdet med CSR samt at sikre sammenhæng i arbejdet i forhold til resten af organisationen.

Sparringsforum

CSR-sparringsforum består af CSR-arbejdsgruppen og projektlederne på de forskellige 
samfundsrettede projekter i organisationen. Formålet med dette forum er at give projektle-
derne rum for refleksion, erfaringsudveksling og idégenerering i forhold til de enkelte initia-
tiver i det samfundsrettede arbejde.

Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen består af politisk koordinator Solveig Maksten, politisk konsulent Allan 
Bruhn og politisk konsulent Christian Borrisholt Steen. Gruppen varetager det daglige arbej-
de med koordinering af CSR-indsatsen i Krifa. Det er også arbejdsgruppen, der skriver og 
redigerer den årlige CSR-rapport.
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4. Fire kerneområder 

Vi arbejder med fire kerneområder inden for CSR,  
som retter sig mod:

Kerneområde 1
Vi driver projekter, der hjælper mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Kerneområde 2
Vi giver økonomisk støtte til projekter, der fremmer god arbejdslyst i arbejdslivet.

Kerneområde 3
Vi støtter internationale fagforeninger, der arbejder under vanskelige vilkår.

Kerneområde 4
Vi iværksætter initiativer, der reducerer vores ressourcetræk på naturen.

5. Projekter (kerneområde 1)

1  Flekspulje

Annette Holtzmann er den første, man møder, når man træder ind af døren til  Krifa Aarhus. 
Hun er altid smilende og imødekommende, og det ses tydeligt, at hun elsker sit arbejde i 
receptionen. Det er også en vigtig post, fordi medlemmer og andre gæster allerede dér mø-
der Krifa og dermed også vores kultur.

Annette har arbejdet i Krifa siden 2004. Hun har altid arbejdet i Aarhus afdeling, først i 
Vanggaard Centret og siden i Brabrand og nu i Lisbjerg. 

Før Annette kom til Krifa, har hun været igennem 2 uddannelser, dels i modetøjsbranchen 
og dels som klinikassistent. 

Men Annette måtte på et tidspunkt konstatere, at hun ikke var i stand til at klare et almin-
deligt job på fuld tid. Siden hun var 17 år, har hun haft sygdommen, der på dansk kaldes 
”blødende tarm”. Det gav en del sygemeldinger, og hendes læge anbefalede til sidst et fleks-
job. Men Annette troede, at det handlede om deltidsarbejde og deltidsløn, og det kunne hun 
ikke klare sig for.

Men Annette blev klogere, og hun søgte et fleksjob i Krifa. ”Jeg har ikke selv valgt min syg-
dom, og jeg er rigtig glad for at have fået denne mulighed, - alternativet for mig havde nok 
været en tidlig førtidspension”, siger Annette.

Krifas flekspulje, hvor medarbejderne hver måned indbetaler en halv procent af deres løn, 
og Krifa indbetaler én procent af den samlede lønudgift, gør det muligt, at medarbejdere 
som Annette får mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

I 2016 havde Krifa 26 medarbejdere i fleksjob.
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2  Det Grønlandske Hus

Krifa har siden 2014 haft et samarbejde med værestedet Tamassa, som er en afdeling af 
Det Grønlandske Hus i Aalborg. En dag om ugen holder jobkonsulent Bodil Nielsen fra 
A-kassecenter Aalborg til i Det Grønlandske Hus, hvor hun hjælper grønlændere uden for 
arbejdsmarkedet videre i enten job eller uddannelse. Mange grønlændere har en fortid i 
grønlandske erhverv, som ikke umiddelbart findes i Danmark. Så er opgaven at finde de 
 værdier i arbejdslivet, som kan genbruges her.

”Bodil er virkelig god til at lytte og har hjulpet 
mig videre til mit nuværende job i Grønland. 
Før jeg kom til Bodil, var det ikke lykkedes 
mig at komme til jobsamtale. Efter Bodils  
vejledning om hvordan jeg kunne skrive mit 
CV og min ansøgning, kom jeg til fire job
samtaler. Jeg håber, at Krifa får lov til at 
 hjælpe mange flere grønlændere i job eller 
uddannelse”. 
 Bruger af værestedet Tamassa

Det er ofte vanskeligt for grønlændere at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor er det en 
stor sejr, når det lykkes, og jobkonsulent Bodil Nielsen oplever selv stor  mening ved at kunne 
få lov til at hjælpe grønlænderne videre i enten job eller uddannelse. Krifa fortsætter 
 sam arbejdet med Tamassa i 2017.

3  Elever

I 2014 ansatte Krifa 7 nye elever med anden etnisk baggrund end dansk. Der er ikke noget 
usædvanligt i at ansætte nye elever, men det er første gang, vi har truffet en strategisk be-
slutning om at give en chance til nogle unge, der på forskellige måder havde nogle barrierer 
i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet og få en elevplads.

Vi skrev sidste år om Paulina fra Polen og Refika fra Tyrkiet, hvor vi havde spurgt dem, 
hvordan deres første år i Krifa var gået.

De fortalte om, hvor stor en oplevelse det havde været, at nogen troede på dem og viste 
dem tillid. At der var nogen, som interesserede sig for dem, både personligt og fagligt.

Begge udtrykte taknemmelighed for den chance, de havde fået, og de havde det første år 
fået opbygget selvtillid, mod og åbenhed. Og ikke mindst, så havde de fået en masse 
 faglige udfordringer.

I 2016 bestod de begge deres fagprøver, og de afsluttede deres 2 års elevuddannelse med 
flotte anbefalinger. Begge fik jobs efter deres uddannelse, Paulina i shippingbranchen og 
Refika i Krifas kundecenter i Aarhus.

I Krifa er vi hver dag optaget af at hjælpe mennesker videre. Og vi er stolte over nu at have 
hjulpet Paulina og Refika videre. Vi har ikke bare vist dem tillid, men de har i høj grad grebet 
bolden og bevist, at de kunne leve op til vores tillid.

Fremover ansætter vi ikke elever med anden etnisk baggrund end dansk på samme vilkår. 
 Vi vil fortsat gerne give mennesker som Paulina og Refika en chance, men det bliver ikke i 
2-årige elevstillinger, der kræver en etårig handelsskole først. Vi kan hjælpe flere ved at 
 ansætte dem i kortere praktikperioder.

Bodil sammen med 
Jens Peter, som starter 
i tømreruddannelse 
om en måned. Til højre 
ses Dobora, som er 
ansvarlig for være
stedet i dagligdagen.
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4  Foreningen Nydansker

Projektet Bryd Unges Ledighed Nu er startet af foreningen Nydansker, som Krifa både sam-
arbejder med og har et medlemskab hos. I Krifa sætter vi stor pris på dette samarbejde, og 
vi ved, at det er gensidigt. Foreningen har ved flere lejligheder fremhævet Krifas ledere som 
gode mentorer og rost dem for deres indsats. 

På Folkemødet 2016 samarbejdede Foreningen Nydansker, Krifa og Dansk Flygtningehjælp 
om et event med fokus på integration af flygtninge på arbejdsmarkedet. 

Erhvervsmentorer

Krifa samarbejder fortsat med projektet Bryd Unges Ledighed Nu. Her stiller 
vores ledere sig til rådighed som mentorer og hjælper unge kontanthjælps-
modtagere videre i job eller uddannelse. Projektet samarbejder med flere 
kommuner, der visiterer de unge til mentorordningen.

Projektet understøtter Krifas samfundsstrategi om at dele ud af vores kerne-
kompetencer snarere end vores penge.

Som erhvervsmentor bruger man sin erfaring og sit netværk, og man forplig-
ter sig til at give 3 timer om måneden i 3 måneder. Ca. 20 ledere er med i pro-
jektet og har gennemført et eller flere forløb.  Og flere er klar til at tilslutte sig, 
hvis projektet får en samarbejdsaftale med deres kommune.

Claus Andersen er teamleder i Krifas Kontaktcenter i Aarhus. Han tilmeldte sig 
mentorordningen for godt et år siden. Claus har allerede nået at være mentor 
for 4 unge. Se et kort klip med Claus her:

www.linkedin.com/hp/update/6214343655373836288

I december 2016 var Krifa sponsor og vært ved et netværksmøde for Krifa- og andre 
 erhvervsmentorer i Aarhus området. Her var der mulighed for at networke og hente 
 inspiration, blandt andet med et spændende oplæg af TV2-værten Mikael Kamber.

5  Sprogpraktik-projekt i Randers

I 2015 indledte Krifa et samarbejde med Randers Kommune om at tage et 
antal syriske flygtninge i sprogpraktik. Formålet er både at give de syriske 
flygtninge en mulighed for at få lært det danske sprog, men også at de får en 
god start på det danske arbejdsmarked. I praksis drejer projektet sig om at få 
indscannet en stor del af Krifas fysiske arkiv. Ved udgangen af 2016 havde de 
syriske flygtninge været med til at sortere mere end 36 tons papir, svarende til 
ca. 9.000.000 A4-ark, hvoraf knap 500.000 ark nu er indscannet. 

I august 2016 valgte vi at ansætte to af sprogpraktikanterne på ordinære vilkår 
i en tidsbegrænset stilling frem til udgangen af maj 2017, hvor projektet efter 
planen stopper. Udover sprogpraktikken tilbyder vi også praktikanterne et 
 forløb i Kundecenter Randers, hvor de vejledes om danske arbejdsmarkeds-
forhold, uddannelsesmuligheder og får mulighed for sparring på CV og 
 jobsøgning.

Projektet har været så stor en succes, at både Udlændinge- og integrations-
minister Inger Støjberg og Claus Omann Jensen, der er borgmester i Randers, har givet 
 tilsagn om at besøge Krifa i januar 2017, for at høre mere om projektet.

Journalist og nyheds
vært Mikael Kamber 
inspirerede både 
 Krifamentorer og 
 andre erhvervsmen
torer ved et netværks
møde på Krifa Aarhus.

Waheed er syrisk 
sprogpraktikant og 
er blevet ansat på 
ordinære vilkår i en 
tidsbegrænset stilling. 
Her ses han ved ind
scanningsbordet.

http://www.linkedin.com/hp/update/6214343655373836288
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6. Donationer (kerneområde 2)

1  Danmarks Indsamling

Lørdag den 6. februar 2016 havde DR 
deres store tv-show, hvor hele Danmark 
samlede ind til 12 konkrete projekter i 12 
forskellige lande. Der var særligt fokus 
på de menneskelige konsekvenser, som 
ekstrem fattigdom fører med sig. Krifa 
var, ligesom de foregående år, med i 
indsamlingen. Krifa og Krifas medarbej-
dere donerede sammen 121.560 kr. til 
årets indsamling. Danmarks Indsamling 
er en fælles indsamling for de største 
nødhjælpsorganisationer i  Danmark. 

Det er helt i overensstemmelse med 
Krifas  værdigrundlag at tage et socialt 
ansvar i  samfundet. Vores samfundsansvar rækker også ud over landets grænser, og vi vil 
gerne gøre en positiv forskel for verdens fattigste mennesker. Krifa får også omtale i show-
et, og det skaber stolthed og begejstring blandt vores medarbejdere, ledere og bestyrelser.

2  Julegavedonationer

I 2016 fik både Krifas medarbejdere og 
bestyrelsesmedlemmer mulighed for at 
vælge mellem en firmajulegave eller en 
donation. Med donationen følger en 
pakke med god kaffe fra Kenya i flot 
gaveæske.

Med valget af kaffen støtter man kvin-
delige småbønder fra Kenya og enlige 
mødre fra Afrikas største slum, der ligger 
i Kenyas hovedstad Nairobi.

Derved er man også med til at sikre fast 
arbejde, ordentlige arbejdsforhold og 
faglig udvikling til de kvindelige små-
bønder der producerer kaffen, og de 
enlige mødre fra slummen der producerer de flotte gaveæsker. Det er med til at  skabe en 
lysere fremtid for dem og deres børn.

Projektet, der er anerkendt og medlem af NGO-Rådet i Nairobi tror på, at hjælp til selvhjælp 
er det stærkeste redskab til at skabe en bæredygtig udvikling – der varer ved.

56 personer valgte denne julegave.

Gennem jule
gavedonationer fra 
Krifas medarbejdere 
og bestyrelsesmed
lemmer støttes 
 kenyanske kaffe
bønder.
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7. International solidaritet (kerneområde 3)

Ukraine

Krifa har de seneste år haft et særligt fokus på Ukraine.

Ukraine er et af Europas fattigste lande og er udfordret på 
helt grundlæggende lønmodtagerrettigheder som løn, ar-
bejdsmiljø og God arbejdslyst. 

Krifa har deltaget i og støttet en række kurser og seminarer 
for den ukrainske fagforening VOST. Gennem inspiration og 
undervisning har vi forsøgt at klæde tillidsfolk fra VOST på til 
at løse nogle af deres mange udfordringer.

Vi har desuden haft en ung ukrainsk kvinde fra VOST, som 
ønsker at læse international jura, på praktikophold i vores 
juridiske afdeling. 

8. Klima og miljø (kerneområde 4)

I Krifas værdigrundlag beskriver vi, at vi vil bestræbe os på 
ansvarlig brug af naturens  ressourcer. Vi har bla. videreført 
de tiltag, som vi nævnte i sidste års rapport. Og har også 
igangsat nogle nye:

1  Økologisk køkken

Restaurant Udsigten på Krifa Aarhus har siden 1. november 
2015 arbejdet på at omlægge køkkenet til et økologisk køk-
ken. 

Når vi bruger økologiske produkter, undgår vi sprøjtemidler 
og genmodifi cerede stoffer. Vi tager et ansvar for miljøet,  
da økologi styrker vores natur, grundvand og dyrevelfærd. 

Restaurant Udsigten går op i at lave maden fra bunden, så 
vores medarbejdere og gæster får den bedste madoplevelse. Restauranten arbejder ud fra 
princippet om at benytte årstidens frugt og grønt og lægger stor vægt på at undgå mad-
spild.

Den økologiske omlægning af køkkenet har resulteret i, at Restaurant Udsigten i december 
2016 opnåede det økologiske spisemærke i sølv. Sølvmærke tilkendegiver, at mellem  
60-90 % af alle produkter i den daglige produktion er økologiske.

Inspiration og 
koncentration ved et 
Krifastøttet seminar i 
SumyUkraine.

Køkkenchef Hanne 
Kock på arbejde i  
Krifas økologiske 
køkken.  Restau
ranten har fornylig 
opnået det økologiske 
spisemærke i sølv.
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2  Energi

I 2016 har vi skiftet til LED-belysning i endnu flere af vores lokationer:

•  Kolding 
•  Fyn 
•  Herning

I vores lejemål i Nordsjælland har vi selv deltaget økonomisk ifm. skift til LED. 

Beregninger på besparelserne viser, at det tager min. 2,4 år inden, at investe-
ringerne er tjent hjem igen. 

3  Affaldssortering

Sprogpraktikprojektet i Randers (se afsnit 5.5 side 7) skal også have en  omtale i 
afsnittet om klima og miljø. Projektet bidrager nemlig også til en  reduktion af 
Krifas fysiske arkiver gennem affaldssortering.

I løbet af 2016 har projektet affaldssorteret mindst:

•  10 tons arkivskabe 
•  10 tons småt brændbart affald 
•  36 tons kontorpapir og blanketter

Det svarer til et areal på ca. 250 m2, hvor vi sparer energi til opvarmning og belysning.  
Det betyder også, at de enkelte lejemål ude i landet bliver mindre, når en afdeling flytter, 
fordi der ikke skal være plads til arkiver i samme omfang som tidligere. 

9. CSR og Folkemøde

På Folkemødet på Bornholm har vi flere gange lavet events med fokus på social 
ansvarlighed, typisk områder hvor Krifa også har vist samfundsansvar, eller 
 områder hvor vi har markeret os med konkrete holdninger. 

I 2016 valgte vi at have 2 arrangementer med en CSR-vinkel. Først et arrangement 
med titlen ”Hvad rager de andre os”. Her havde Steen Vallentin fra CBS og medlem 
af Det Etiske Råd et generelt oplæg om virksomhedernes sociale ansvar. Dernæst 
blev Krifa brugt som case og fortalte om konkrete initiativer i Krifa.

Det andet arrangement satte fokus på flygtninges integration på arbejdsmarke-
det. Generalsekretær Andreas Kamm havde tidligere udfordret fagbevægelsen 
med et forslag om indslusningsløn. Da vi mødte Andreas Kamm i forbindelse med 
Danmarks Indsamling 2016, foreslog vi ham at deltage i et Krifa-event på Folke-
mødet, og han valgte at takke ja til vores invitation. Herudover inviterede vi 
 Foreningen Nydansker til at fortælle om forskellige værktøjer, specielt 
 kommunernes mulighed for at få konkrete branchepakker.

Vores formand Søren Fibiger Olesen deltog som den 3. oplægsholder med et indlæg om Krifas 
holdninger og fagbevægelsens rolle. Det blev til et velbesøgt arrangement med god debat.

36 tons kontorpapir 
og blanketter fylder 
næsten en hel con
tainer.

Steen Vallentin fra 
CBS og medlem af 
Det Etiske Råd holdt 
oplæg på et af Krifas 
Folkemødearrange
menter om virksom
heders sociale ansvar.



Side 11/12

10. Menneskerettigheder

I Krifa tror vi på, at mennesket er skabt med en værdighed, der ikke må kræn-
kes. Det  betyder blandt andet, at vi behandler alle mennesker som unikke og 
med stor respekt.  Derfor vil vi aktivt kæmpe imod enhver lovgivning, hvor 
menneskers grundlæggende rettigheder krænkes. For Krifa er det afgørende, 
at alle lønmod tagere sikres retten til at organisere sig og friheden til ikke at 
organisere sig. Med formandsposten i World Organization of Workers (WOW) 
vil Krifa intensivere indsatsen for organisationsfrihed på arbejdsmarkedet. Det 
er der fortsat brug for i Danmark, men i særdeles andre steder i verden. Ek-
sempelvis er de grundlæggende frihedsrettigheder særligt under pres i Asien, 
Afrika og  Sydamerika, hvor der er flere grusomme eksempler på, at fagfor-
eningsfolk er blevet slået ihjel, alene fordi de har italesat behovet for grund-
læggende sociale rettigheder.

Krifa bestræber sig på at leve op til de 10 principper i FN-initiativet Global 
 Compact men har ikke officielt tilsluttet sig dem.

11. Kønsfordeling

I Krifas politiske og administrative ledelse er der en ligelig 
fordeling af kvinder og mænd. Ved opstilling af kandidater til 
hovedbestyrelsen bliver der taget hensyn til både køn, 
 geografi og faglige kvalifikationer. Men hovedbestyrelsen er 
demokratisk valgt, så det er ikke muligt at påvirke resultatet 
ud fra en bestemt kønsfordeling. Den nuværende sammen-
sætning af Krifas hovedbestyrelse består af seks kvinder og 
fem mænd. Blandt medarbejderne er 2/3 kvinder og 1/3 
mænd.

12. Code of Conduct  
(leverandørpolitik)

Med missionen God Arbejdslyst og et meget stærkt værdigrundlag er det vigtigt, at der er 
sammenhæng mellem det, vi siger, og det vi gør. Det gælder også, når vi har eksterne 
 partnere, der udfører opgaver i vores navn.

Vi har derfor udarbejdet en særlig samarbejdsaftale af etisk karakter. Det skal være med til 
at sikre os, at også eksterne parter lever op til den høje etiske standard, vi ønsker at være 
kendt for – et såkaldt Code of Conduct. 

Aftalen betyder, at vores samarbejdspartnere er helt klar over, hvilken adfærd vi ønsker af 
dem. Rent juridisk sikrer det også, at vi øjeblikkeligt kan opsige en aftale, hvis vi alligevel 
oplever misligholdelse af Code of Conduct.

Krifas formand, Søren 
Fibiger Olesen blev 
valgt til formand for 
World  Organization of 
Workers i slutningen 
af 2016.

Krifas hovedbestyrelse 
består af seks kvinder 
og fem mænd.
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Aftalen indebærer eksempelvis, at leverandøren skal leve op til kravene om ordnede løn- og 
ansættelsesforhold, at ligebehandling og retten til individuel frihed skal fremmes, og at 
områder som beskatning, arbejdsmiljø og aflønningsformer skal følge gældende lovgivning.

Med aftalen ønsker vi at sikre, at vi også fremover har gode og frugtbare samarbejder med 
vores eksterne parter.

13. Regnskab

Flekspuljen
Fleks og skånejob Løn og pension, bruttoudgift til 

medarbejdere
10.724.760

26 personer Løn og pension, nettoudgift efter 
modregning af refusioner

        4.791.059

CSR-puljen
Danmarks Indsamling 2016 (Herudover donerede medarbejdere 

og repræsentantskabsmedlemmer 
32.760 kr.)

88.800

International solidaritet Samarbejde Vost, Ukraine 41.879

International solidaritet Støtte, studerende, Ukraine 5.769

Projekt: Det Grønlandske Hus Lønudgifter 84.000

Netværksarrangement Ekstern inspiration 17.721

Faglitteratur 1.857

Kontingenter 46.248

Administration Annoncering 10.504

Konsulentbistand Udvikling 8.125

304.903


