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1. Indledning

Baggrund
I Krifa har vi i flere år arbejdet målrettet og strategisk med social ansvarlig- 
hed (CSR). Siden 2007 har vi haft en egentlig CSR-strategi, og siden 2013 har 
arbejdet med social ansvarlighed været en integreret del af vores samlede  
forretningsstrategi og samfundsstrategi. Det betyder i praksis, at vi brænder 
for at skabe god arbejdslyst internt i Krifa og for vores kunder men samtidig 
også ønsker at bringe medarbejdernes, ledernes og bestyrelsernes kerne- 
kompetencer i spil til gavn for det samfund, som vi er en del af.

Som faglig organisation er vi naturligvis først og fremmest sat i verden for 
vores kunder. Men vi ønsker også at deltage aktivt i det omkringliggende 
samfund. Vores mission er at skabe god arbejdslyst for flere. Derfor er det helt 
naturligt for os, at vi byder ind med det, vi kan, til den fælles opgave det er at 
skabe et godt samfund for flere. 

I 2015 arbejdede vi videre med de fleste af de CSR-projekter, som allerede var godt igang. 
Eksempelvis har vi fortsat samarbejdet med Foreningen Nydansker, hvor en række af Krifas 
dygtige medarbejdere og ledere stiller sig til rådighed som erhvervsmentorer for unge på  
kanten af arbejdsmarkedet. I 2015 resulterede dette samarbejde igen i, at flere unge er  
kommet i enten job eller uddannelse. 

De enkelte CSR-projekter i Krifa er enten centralt eller lokalt forankrede. I 2015 har vi ikke sat 
nye centrale projekter igang, da vi i særlig grad har prioriteret at understøtte lokalt forankrede 
projekter. Eksempelvis har vi sammen med Randers Kommune, sat gang i et nyt lokalt  
projekt for syriske flygtninge. Der er for mig ingen tvivl om, at virksomheder og organisationer 
bør påtage sig en stadig større rolle for at bidrage til integration af nye medborgere i vores 
samfund. Blandt andet derfor har Krifa indgået samarbejdet med Randers Kommune, hvor 
vi giver syriske flygtninge en introduktion til det danske arbejdsmarked gennem et konkret 
projekt, hvor vi får flyttet hele vores fysiske arkiv over i et elektronisk arkiv. Et andet eksempel 
på et lokalt forankret projekt er Det Grønlandske Hus i Aalborg, hvor medarbejdere fra Krifa 
Aalborg hjælper grønlændere på kanten af arbejdsmarkedet videre i enten praktik, job eller 
uddannelse. 

Vores samfundsengagement rækker også ud over Danmarks grænser. Som en moderne fag-
bevægelse i en global verden er det naturligt for os, at vores samfundsansvar også omfatter 
engagement i udlandet. Derfor støtter vi fortsat udviklingen af en kristelig fagbevægelse i 
Ukraine.

Det gør mig glad og stolt, at vi igen her i CSR-rapport 2015 kan fortælle om mange spændende 
samfundsrettede projekter, som ildsjæle rundt omkring i vores organisation dagligt arbejder 
med, ikke mindst til glæde og gavn for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. 

Du kan læse meget mere om de forskellige samfundsrettede projekter i denne rapport, som 
er Krifas redegørelse for samfundsansvaret i regnskabsåret 2015. 

God læselyst og god arbejdslyst.

Venlig hilsen

Søren Fibiger Olesen, formand
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2. Organisering

2.1 Samfundsforum
Samfundsforum er det overordnet ansvarlige forum for det samfundsrettede arbejde i 
Krifa. Samfundsforum består af formand Søren Fibiger Olesen, administrerende direktør 
Preben Jørgensen, direktør Søren Filbert, juridisk chef Henrik Kofoed, kommunikationschef 
René Ottesen, HR-chef Henriette Søndergaard og politisk konsulent Gitte Nørgaard. Sam-
fundsforum har til formål at sætte retning og ambition for samfundsengagementet i Krifa. 
Derudover har Samfundsforum ansvaret for at sikre ejerskab og fremdrift i arbejdet med 
CSR samt at sikre sammenhæng i arbejdet i forhold til resten af organisationen.

2.2 CSR-sparringsforum
CSR-sparringsforum består af kommunikationschefen og projektlederne på de forskellige 
samfundsrettede projekter i organisationen. Formålet med dette forum er at give projekt-
lederne rum for refleksion, erfaringsudveksling og idégenerering i forhold til de enkelte 
CSR-projekter.

2.3 CSR-arbejdsgruppe
CSR-arbejdsgruppen, som består af politisk koordinator Solveig Maksten, politisk konsulent 
Allan Bruhn og politisk konsulent Christian Borrisholt Steen, varetager det daglige arbejde 
med koordinering af CSR-indsatsen i Krifa. Det er også arbejdsgruppen, der fungerer som 
redaktion for nærværende CSR-rapport.

3. 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.
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4. Projekter (kerneområde 1)

4.1 Flekspulje
Pia Skrabak har arbejdet i Krifa siden 2005. Hun begyndte som 
elev i Randers-afdelingen og afsluttede elevtiden i HR- 
afdelingen på hovedkontoret. Siden 2007 har hun arbejdet i Krifa 
Erhverv. 

Før Pia kom til Krifa, har hun arbejdet en årrække som SOSU-assi-
stent i Aalborg og Randers. På grund af problemer med ryggen og 
tiltagende svimmelhed (morbus meniére) måtte Pia i 2010 erken-
de, at hun ikke længere kunne arbejde på fuldtid. Hun var derfor 
glad for at få mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmar-
kedet i et fleksjob hos Krifa.

Pia fortæller, at fleksjobbet på 16 timer om ugen har givet hende overskuddet tilbage i hver-
dagen. Hun er glad for at kunne bevare tilknytningen til Krifa og glad for at kunne bidrage 
og gøre en forskel for andre mennesker i dagligdagen.

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 Pia får mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. I 2015 havde Krifa 26 
medarbejdere i fleksjob.

4.2 Det Grønlandske Hus
Krifa har i 2015 fortsat aftalen med værestedet TAMASSA, som er en afdeling af Det Grøn-
landske Hus i Aalborg. 
Formålet med samarbejdet er at guide 
grønlændere uden for arbejdsmarkedet 
videre i job eller uddannelse. 

En dag om ugen besøger Bodil Nielsen, 
som er jobkonsulent i Krifa, TAMASSA 
med rådgivning og hjælp til bla. udarbej-
delse af CV og træning i jobsamtale. 

Det er svært for grønlændere at få arbej-
de i Danmark. Når det lykkes, er det en 
stor sejr – og jobkonsulenten oplever stor 
glæde og taknemmelighed for sin med-
virken hertil.

Et nyt tiltag er forsøg på opstart af en 
netværksgruppe for unge studerende for 
at bevare dem i uddannelse – og derefter 
videre i job. Poul Sandgreen 

er på vej i ud-
dannelse og har 
brugt tilbuddet 
om vejledning på 
TAMASSA.

”Det er vildt glædeligt, når en grønlænder går i job – en stor sejr for 
ham, da det er svært at komme ind på det danske arbejdsmarked 
med sort hår. Jeg oplever en stor glæde og taknemmelighed, når 
grønlænderen fortæller om denne oplevelse”. Bodil Nielsen, jobkonsulent i Krifa

Pia ved sit 
skrivebord i Krifa 
Erhverv



6/12

4.3 Et år med stor betydning
Sidste år fortalte vi om ansættelsen af 7 nye elever med anden etnisk baggrund end dansk.
Vi har spurgt Paulina fra Polen og Refika fra Tyrkiet, hvordan deres første år har været.

Paulina havde sit første år i HR. Hun begyndte som en meget lukket person. 

Men Paulina oplevede allerede ved første sam-
tale, at der var nogen, der viste interesse for 
hende som person. ”Der var nogen, som troede 
på mig og viste mig tillid. Jeg er taknemmelig 
for, at jeg fik en chance. I dag føler jeg mig godt 
rustet til at komme videre. Jeg har fået opbyg-
get selvtillid og tror nu mere på mig selv. Jeg 
er meget mere snakkende og mere modig. Jeg 
er kommet på den helt rette hylde og vil gerne 
blive i den her branche”, siger Paulina.

Hun har fået meget godt med sig. Krifas mission 
om god arbejdslyst er også noget, hun gerne 
vil tage med sig videre. ”Og så føler jeg faktisk 
også, at jeg er blevet et større forbillede for min datter”, slutter Paulina.

Refika havde sit første år i Kommunikation. Hun kom til Krifa som nygift. Hun oplevede, at 
der var kollegaer, der interesserede sig for hende og ikke kun for, hvad hun kunne præstere. 
”Her er det tilladt at være sig selv. Der er nogen, jeg kan snakke både privatliv og opgaver 
med. Jeg bliver udfordret fagligt, og man har tillid til, at jeg kan løse opgaverne. Jeg bliver 
betragtet som ligeværdig, og selvom jeg er elev, får jeg ikke kun de nemme opgaver”, siger 
Refika.

Refika oplever, at hun har fået meget mere selvtillid. Og det har hjulpet hende i den næste 
fase, hvor hun er elev i Aarhus afdeling. Hun tror nu på sig selv og tør møde kunderne og 
snakke med dem. ”Det har også påvirket mig privat, hvor jeg i familien er blevet en meget 
mere åben og snakkesalig person”, fortæller Refika.

4.4 Erhvervsmentorer 
Krifa samarbejder fortsat med projektet Bryd Unges 
Ledighed Nu. Her stiller vores ledere sig til rådighed 
som mentorer.

På Sjælland har de frivillige mentorer allerede hjulpet 
mere end 20 unge kontanthjælpsmodtagere videre i 
job eller uddannelse.

Aarhus er også kommet med
For et halvt år siden blev projektet rullet ud i resten af landet. 22 nye mentorer meldte sig til 
at yde en indsats og gøre en forskel for en ung. Som erhvervsmentor forpligter man sig til 
at give 3 timer om måneden i 3 måneder. Aarhus kommune er lige kommet med i projektet 
Bryd Unges Ledighed Nu. Da flere af de nye mentorer bor i Aarhus, er det oplagt at være 
med fra start her. Jyllands-Posten har allerede omtalt projektet i en artikel, og her blev en af 
Krifas mentorer brugt som case.

Halvdelen af mentorerne i Jylland har været igennem en introduktion, og resten kommer 
med her i 2016.

Paulina (tv) og 
Refika, 2. års 
elever i Krifa

(Fra venstre): 
Shahab, Tina og 
Claus – tre af de 
ledere, der stiller 
sig til rådighed 
som mentor for 
en ung mentee.
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Foreningen Nydansker
Projektet Bryd Unges Ledighed Nu er startet af foreningen Nydansker, som Krifa samarbej-
der med og i øvrigt også er medlem 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, og 
flere af dem har fået mulighed for at fortælle deres historie ved erhvervsarrangementer og 
lignende. 

Torden Møller-Hansen, der er direktør i foreningen Nydansker, deltog i 2015 i en CSR-works-
hop i Krifa med et meget inspirerende oplæg. Vi forventer os meget af samarbejdet  
i 2016.

4.5 Flygtningeprojekt i Randers
Serviceafdelingen har længe haft en udfordring i forhold til vores fysiske arkiver. Der har 
stået masser af arkivskabe med dokumenter, dels på det gamle hovedkontor i Randers og 
dels rundt i de fleste afdelinger. Arkiverne er nu blevet samlet på et lager i Randers, - i alt 8 
millioner stykker papir.

Her har et nyt projekt set dagens lys i 2015, hvor man besluttede, at alt skal indscannes. Vi 
har nemlig pligt til at opbevare det meste.

Der er ansat en projektleder til projektet, der forventes at køre de næste 2 år. Yderligere er 
der ansat 3 medarbejdere i fleksjob og 4 medarbejdere i sprogpraktik. Der vil kontinuerligt 
være 4 medarbejdere i 3 måneders sprogpraktik.

De nuværende sprogpraktikanter er alle fra Syrien. Krifa vil gerne bidrage til, at de både får 
lært sprog, men også at de får en god start på det danske arbejdsmarked. 

 

Medarbejderne i 
indscanningspro-
jektet i fuld gang 
med arbejdet.
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5. Donationer (kerneområde 2)

5.1 Danmarks Indsamling
Lørdag den 31. januar 2015 afviklede DR deres store 
TV-show Danmarks Indsamling. Krifa var, ligesom de 
foregående år, med i indsamlingen. Krifa og Krifas 
medarbejdere donerede i alt 146.634 kr. til årets ind-
samling. I 2015 samlede danskerne mere end 100 mil-
lioner kroner ind under overskriften ”Mod uretfærdig-
hed”. Danmarks Indsamling er en fælles indsamling for de største nødhjælpsorganisationer 
i Danmark. Krifa havde i 2015 to primære formål med at støtte indsamlingen. For det første 
ønskede vi som en organisation, der bygger på et kristent livs- og menneskesyn, at gøre en 
positiv forskel for verdens fattigste mennesker. For det andet har vi også haft et ønske om 
at få omtale i showet og derved skabe stolthed og begejstring blandt vores medarbejdere, 
ledere og bestyrelser.

5.2 Knæk Cancer 
Cancer rammer hver tredje dansker og gør alle andre til pårørende. 
Mange kommer på den ene eller anden måde i berøring med denne 
frygtelige sygdom. Krifa valgte at donere 125.000 kr. til det gode formål. 
Indsamlingen kulminerede med et stort indsamlingsshow på tv 2.  De 
indsamlede penge gik til at støtte projekter inden for kræftforskning, 
forebyggelse samt støtte til patienter og deres pårørende.

5.3 Julegavedonationer
I 2015 fik både Krifas medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer mulighed 
for at vælge mellem en firmajulegave eller at donere værdien af årets 
julegave til Danmarks Indsamlingen. I alt 46 medarbejdere og bestyrel-
sesmedlemmer valgte at donere i alt 13.800 kr. svarende til værdien af 
deres julegaver til Danmarks Indsamlingen.

5.4 Giv god arbejdslyst
I 2014 lancerede Krifa sitet givgodarbejdslyst.dk. Her kunne alle foreninger, personale-
grupper og enkeltpersoner ansøge om 15.000 kr. til et projekt, der på en eller anden måde 
skaber god arbejdslyst for andre mennesker. Vi valgte at lukke sitet igen i 2. halvår af 2015. 
Den primære grund hertil var, at vi som organisation i højere grad nu ønsker at fokusere på 
projekter og initiativer, hvor vores kernekompetencer kan komme i spil til gavn for blandt 
andet mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, frem for blot passivt at donere penge til 
forskellige projekter.

6.  International solidaritet (kerneområde 3)

Ukraine
Krifa indgik i 2013 en samarbejdsaftale med den uafhængige fagforening VOST i Ukraine.

Aftalen indebærer blandt andet, at Krifa støtter en række seminarer, hvor repræsentanter 
fra Krifa underviser og inspirerer kollegaer fra Ukraine med god arbejdslyst. Der var planlagt 
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en række arrangementer i 2014, men de blev aflyst på 
grund af den uholdbare situation i Ukraine.

I 2015 blev aftalen genoptaget, og der blev afholdt et 
seminar i Lviv i marts og et i Kiev i november.

Selvom både løn- og arbejdsforhold er væsentligt rin-
gere i Ukraine, så bliver inspirationen fra Danmark med 
god arbejdslyst taget godt imod. Samarbejdet med 
Krifa betyder rigtig meget for vores kollegaer i Ukraine.

Der er planlagt yderligere et seminar i Odessa i foråret 
2016.

7. Klimapåvirkning (kerneområde4)

I vores idégrundlag anbefaler vi, at vi viser ansvarlighed for brug af jordens ressourcer.
Derfor ønsker vi også selv at tage et ansvar såvel i forhold til vores forbrug, som i forhold til vores 
belastning af ressourcerne. Vi har ikke i øjeblikket deciderede mål eller politikker på området.

Følgende skal ikke ses som en udtømmende liste, men som eksempler på, hvor vi gør en 
indsats eller særligt er opmærksomme.

Leverandører
Generelt forholder vi os kritisk til vores leverandøres miljøbevidsthed. Fx bliver alle kontor-
stole indkøbt miljø-rigtigt hos en af landets mest miljøbevidste leverandører. Stolene produ-
ceres primært af genbrugsmateriale,  og produktionen dokumenteres i et miljøregnskab.

Alle vores rengøringsprodukter indkøbes også ud fra miljørigtige hensyn. 
Vi overvejer at nedskrive vores praksis på området i en leverandørpolitik.

Genbrug
Plantevæggen ved indgangen til Krifa Aarhus blev renoveret, og alle planter er nu placeret 
i beholdere af genbrugsplast. Papiraffald bliver indsamlet, så det kan omdannes til gen-
brugspapir.

Generelt gøres en stor indsats for at sortere affald i 
forskellige containere. Meget af det presses, så det 
fylder mindre. Derved reduceres transporten til bort-
skaffelse. Alt regnvand fra taget opsamles og løber 
ned i vores sø, der tidligere blev fyldt op med brugs-
vand.

Energi
Der er monteret solcelleanlæg på taget af vores egne 
bygninger i Aarhus, Kolding og Odense.

Krifas formand og 
3 repræsentanter 
fra den ukrainske 
fagforening VOST.
Fra venstre: 
Yaroslav Kovaly-
shyn, Oleksandr 
Dzhulyk, Søren 
Fibiger Olesen 
og Olha Kurylo.

Krifa Aarhus. 
Her er hele taget 
nu dækket med 
solcelleanlæg. 
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Anlægget i Aarhus har eksisteret i ét år nu, og de første resultater ser således ud:

Produceret energi Sparet co2 Værdi (ca.):

Aarhus
1 år

233.000 kWh 66 tons 470.000 kr.

Kolding
mindre end 1 år

42.000 kWh 12 tons 85.000 kr.

Odense
mindre end 1 år

31.000 kWh 9 tons 63.000 kr.

Der er etableret dagslysstyring i vores bygning i Aarhus, således at den kunstige 
belysning nedsættes i takt med, at der kommer naturligt lys ind ude fra.

I vores ejendom i Aalborg er al belysning udskiftet til LED-belysning, 
hvilket også vil ske løbende i vores øvrige ejendomme.

Madaffald
Alt madaffald fra køkkenet kommer i beholdere, hvor det omdannes til biogas. 
Beholderne bliver tømt, og biogassen solgt videre. 

Det sker kun 2 gange om året, så derved er transporten til  bortskaffelse af 
madaffald reduceret væsentligt. 

Det er planen, at madaffald fra alle tekøkkener skal sorteres og på samme 
måde 
omdannes til biogas.

8. Menneskerettigheder

Det fremgår af Krifas idégrundlag, at mennesket er skabt med en værdighed, der ikke må 
krænkes. Det betyder blandt andet, at vi altid behandler andre mennesker som unikke og 
med stor respekt. Vi vil aktivt kæmpe imod enhver lovgivning, hvor menneskerettigheder 
krænkes. Endvidere har det altid været en mærkesag for Krifa, at lønmodtagere skal have 
ret til at organisere sig, og frihed til ikke at organisere sig. UN Global Compact taler meget 
om menneskerettigheder i deres 10 principper. Det er en af årsagerne til, at vi overvejer at  
tilslutte os. Vi har ikke formuleret yderligere mål eller politikker for området.

9. Kønsfordeling

I vores bestyrelse og ledelse er der en ligelig fordeling af kvinder og mænd. Ved opstilling 
af kandidater til bestyrelsen bliver der taget hensyn til både køn, geografi, personlighed 
og faglighed. Men bestyrelsen er valgt demokratisk af repræsentantskabet, så det er ikke 
muligt at påvirke resultatet ud fra en bestemt kønsfordeling. Blandt medarbejderne er 2/3 
kvinder og 1/3 mænd.

Sanne hælder 
madaffald i 
madkværnen.
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Vi har ikke formuleret bestemte mål eller politikker for området.
Her er oversigten over fordelingen:

Kvinder Mænd

Bestyrelse og direktion 6 7

Øvrige ledere 25 30

Medarbejdere 513 247

10. Forventninger til 2016

Vi vil også i 2016 være generøse og give ud af god arbejdslyst til både kunder og samfund. Vi 
har igennem de senere år i stadig større grad prioriteret CSR-aktiviteter, hvor vi har kunnet 
bringe vores kernekompetencer i spil frem for blot passivt at donere penge til velgørende formål. 

I efteråret 2015 gennemførte Krifa en organisationsændring, som også får betydning for vores 
fremadrettede prioriteringer i arbejdet med CSR. I den nye organisering har de lokale kunde- 
centerchefer fået en mere aktiv rolle i forhold til at sikre regional synlighed om Krifas samfunds- 
engagement. Derfor er det helt oplagt, at vi fremover i særlig grad prioriterer og understøtter 
lokalt forankrede CSR-initiativer, som drives af lokale ildsjæle i vores organisation. 

Vi vil fortsat prioritere indsatser, hvor vi kan bringe medarbejdernes og bestyrelsernes kom-
petencer i spil, men vi vil ikke sætte nye centrale initiativer i gang. Det Grønlandske Hus i 
Aalborg er et godt eksempel på et lokalt forankret initiativ. Lignende initiativer vil vi gerne se 
mange flere af i 2016. 

Endelig overvejer vi, om vi som organisation bør tilslutte os FN-initiativet Global Compact, 
der opstiller ti generelle principper for virksomheders og organisationers arbejde med sam-
fundsansvar. Vi er i forvejen inspireret af Global Compact i vores arbejde med CSR, men der 
er ikke taget en endelig beslutning om, hvorvidt vi skal tilslutte os og dermed forpligte os til at 
beskrive og dokumentere vores arbejde med de ti principper.

De ti principper
1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt  

erklærede menneskerettigheder
2.  Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneske- 

rettighederne
3.  Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende  

retten til kollektiv forhandling
4.  Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;
5.  Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
6.  Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelses-

forhold.
7.  Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
8.  Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
9.  Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning 

og bestikkelse
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11. Regnskab

Flekspuljen

Fleks og skånejob Løn og pension, bruttoudgift til 
medarbejdere

9.925.192

26 personer Løn og pension, nettoudgift efter 
modregning af refusioner

4.277.153

CSR-puljen

Danmarksindsamling 2015 Pengegave 100.000

Giv God Arbejdslyst site 6 månedsvindere á 15.000 kr. 90.000

Giv God Arbejdslyst site, drift Eksterne samarbejdspartnere 55.614

International solidaritet Samarbejde Vost, Ukraine 45.202

Katastrofehjælp Oversvømmelse i Bangladesh 22.383

Knæk Cancer Sponsorat 125.000

Kontingenter 26.273

Projekt: Det Grønlandske Hus Lønudgifter 96.000

Workshop Ekstern inspiration 2.320

562.792


