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Som en af Danmarks største arbejdsgivere 
har vi et stort ansvar. Ansvar for et sundt 
arbejdsmiljø. Ansvar for at mindske miljø-
belastningen fra vores aktiviteter. Ansvar for 
at vores samfund udvikler sig med stigende 
velstand og voksende muligheder for alle.  
Og det ansvar tager vi meget seriøst.
 
I 2017 har vi iværksat og gennemført man-
ge forskellige CSR-initiativer, der på hver sin 
måde fokuserer på mennesker. Vi tror på, at 
alle mennesker er ligeværdige og værdi-
fulde, og på at vi skal fremme inkludering 
i fællesskaber. Derfor er udgangspunktet 

INDLEDNING
for vores CSR-arbejde fortsat jobudvikling 
for ledige udsatte borgere, der henvises fra 
jobcentre i hele landet. Alene i 2017 har ISS 
CSR & Jobudvikling hjulpet 506 borgere i 
uddannelse eller arbejde – og det er noget, 
der gavner den enkelte borger, virksomhe-
derne og samfundet. 

I rapporten kan du også læse, hvordan vi 
fortsat arbejder aktivt med FN Global 
Compact og FN’s Verdensmål og ikke 
mindst med at gøre principper til praksis.  
Vi tror på, at videndeling og uddannelse er 
en nødvendighed, hvis vi skal løse de udfor-
dringer, vi står over for som virksomhed  
og som samfund. 

2017 har været endnu et stærkt år, hvor 
vi med vores værdisæt skaber forandring, 
viser et stærkt samfundsengagement og er 
med til at fremme vores vision om at blive 
verdens bedste serviceorganisation. 

Fordi vi sammen gør en forskel! 

Rya Lene Terney 
Head of CSR & Job Development
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Grundlæggelsen
I 1901 blev sikkerhedsfirmaet 
Kjøbenhavn-Frederiksberg  
Nattevagt grundlagt. Få år 
efter købte den ambitiøse 
advokat og driftige forret-
ningsmand, C.L. David, sig ind 
i selskabet. Undervejs ansatte 
man den idérige direktør  
Philip Sørensen.

1 9 0 1

Medarbejdernes  
trivsel i fokus
ISS har altid haft et stærkt og 
målrettet fokus på sine med-
arbejderes sundhed og trivsel 
– især servicemedarbejderne. 
I efteråret 1940 under 2. 
verdenskrig ansatte ISS Gerda 
Buhl, der anses for at være  
en af verdens første Human 
Resource Managers. Hun 
skabte bedre arbejdsforhold, 
indførte uniformer og titler til 
de forskellige grupper af ansat-
te samt introducerede løbende 
træning og uddannelse af alt 
servicepersonale. 

1 9 4 0

Den gode idé
I 1934 fik direktør Sørensen  
en god idé, der førte til, at ISS 
gik ind i rengøringsbranchen 
og stiftede Det Danske  
Rengøringsselskab som et 
selvstændigt datterselskab  
til sikkerhedsfirmaet.

Siden vægternes vagt sluttede  
kl. fire om morgenen og 
virksomhedens ansatte først 
mødte ind kl. otte, var der altid 
et tidsrum, hvor virksomheder-
nes bygninger stod tomme.  
Da der alligevel skulle gøres 
rent, var det oplagt også at 
tilbyde virksomhederne en 
rengøringsservice. 

1 9 3 4

Ny generation og et  
nyt fokus
I 1962 overtog Poul Andreassen,  
en 34-årig ingeniør, direktør-
stolen. Poul Andreassen, der 
også blev kaldt PA, satte et nyt 
fokus og pustede liv i en entre-
prenørånd, som stadig lever 
i organisationen i dag. Poul 
Andreassen blev siddende  
i direktørstolen i 33 år.

1 9 6 2

OM ISS

OM 
ISS
EKSTRAORDINÆRE 
SERVICEO PLEV ELSER 
SIDEN 1901
ISS-koncernen blev grundlagt i 1934, men virksomhedens 
rødder kan spores helt tilbage til 1901. ISS’ historie begyndte 
i København i 1901 som et lille sikkerhedsfirma med 20 
natvægtere, der tilbød at passe på lokale virksomheder om 
natten. I dag er ISS en af verdens største facility servicevirk-
somheder med aktiviteter i 74 lande og omkring 480.000 
medarbejdere på verdensplan. På trods af den udvikling har 
ISS altid holdt fast i sine grundværdier. Mennesker har altid 
udgjort virksomhedens kerne – og for os handler det om at 
lede trofaste, kompetente, selvstændige medarbejdere, der 
tager ansvar og er stolte af deres arbejde.

THE POWER OF THE 
HUMAN TOUCH
Vores 7.200 medarbejdere i Danmark er kernen i vores danske 
forretning. Vi bliver kun verdens bedste serviceorganisation, når 
de hver dag leverer ekstraordinære serviceoplevelser, der overgår 
vores kunders forventninger. Det er vores medarbejderes indsats, 
der gør hele forskellen. Vi kalder det The Power of the Human 
Touch. En tilgang som giver medarbejderne empowerment og 
mandat til at handle, og som opfordrer medarbejderne til at 
være proaktive og gå den ekstra mil for at skabe ekstraordinære 
serviceoplevelser.  Strategien sætter en klar retning for vores  
rejse og understøtter vores vision om at blive verdens bedste 
serviceorganisation. 
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Vi lever ’The ISS Way’
I 2008 introducerede ISS strate-
gien ’The ISS Way’, der fortsat 
udgør det strategiske funda-
ment for hele ISS-koncernen. 
’The ISS Way’ bygger på fire 
strategiske fokusområder:  
kunderne, ledelse af menne-
sker, integreret facility service 
og en lokal tilgang. 

2 0 0 8

Vi fortsætter fremad
ISS arbejder fortsat mod sin 
ambitiøse vision: at blive verdens 
bedste serviceorganisation. Og 
vi er på vej i den rigtige retning. 
I 2017 blev ISS for femte år i 
træk kåret som en af verdens 
bedste outsourcing-virksomheder 
af International Association of 
Outsourcing Professionals (IAOP) 
med fem ud af fem stjerner. 

2 0 1 7

ISS bliver en global  
servicevirksomhed
I begyndelsen af 80’erne satte 
Poul Andreassen et meget am-
bitiøst mål: ISS skulle fordoble 
sin omsætning og medarbej-
derstab i løbet af de næste 
fire år. I starten af det nye 
årtusinde havde ISS vokset  
sig til en stor rengørings-
virksomhed med flere end 
270.000 medarbejdere.

1 9 8 0 ’

ISS-koncernen stiftes
Det Danske Rengøringsselskab 
(DDRS) havde gennem årene 
vokset sig til en stor, omfattende 
virksomhed med datterselska-
ber i flere end 10 lande. Derfor 
stiftede DDRS i 1973 ISS-koncer-
nen under navnet International 
Service System (ISS) Group.

1 9 7 3

VORES  
STRATEGI
ISS’ formål er at levere gode serviceoplevel-
ser, der understøtter vores kunders forret-
ning. For os handler god service ikke om at 
udføre en enkeltstående opgave. Det hand-
ler om, at vi forstår vores kunders ønsker 
og behov og at vide, hvordan vores services 
hjælper kunderne med at nå deres mål. 

The ISS Way 
Med strategien The ISS Way har vi skabt et 
stærkt fundament, der gør, at vi kan tilbyde 
et veldefineret sæt af serviceydelser både 
som enkeltstående service, multiservice eller 
som integreret facility service – nationalt 
og internationalt. Vi har gjort det muligt 
at dele best practices og standardiserede 
forretningsprocesser samtidig med, at der er 
plads til lokale tilpasninger. Det gør, at vi kan 
levere integrerede og ensartede services på 
tværs af landegrænser, men også har mulig-
hed for at skræddersy løsninger, der skaber 
merværdi for den enkelte kunde i Danmark.

Værdier
Hos ISS er vi drevet af fire fælles kerneværdier. 
Vores kerneværdier er fundamentale for, 
hvem vi er og alt, vi gør. Det er nemlig dem, 
der sætter rammen for, hvordan vi møder 
kunder, kolleger, samarbejdspartnere og den 

• Finance 
• Corporate Affairs
• People & Culture
• Excellence Centre
• Commercial
• Specialiced Services
• Banking
• Pharma
• Industries
• Business Services & HQ
• Public IFS, Retail & Food

Afdelinger i ISS Danmark

øvrige omverden hver dag. Det er med andre 
ord dem, der hjælper os med at handle som 
én virksomhed, ét brand, én kultur. 

I ISS Danmark, der er en del af den globale 
ISS-koncern, har vi ni direktører foruden den 
administrerende direktør Flemming Bendt. 
Direktørerne varetager hvert deres forret-
ningsområde, der understøtter de mange 
forskellige serviceydelser, vi leverer  
til kunderne.

Ærlighed
Vi viser respekt

Entreprenørånd
Vi handler

Ansvarlighed
Vi tager ansvar

Kvalitet
Vi leverer
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ANSVARLIG SERVICE

CSR-politik
Vores CSR-politik understøtter forretnings-
strategien ”The ISS Way” og forpligter os 
dermed til at indfri denne på ansvarlig vis.  
Ved at integrere CSR i forretningsstrategien 
og i den daglige drift tager vi denne for-
pligtelse alvorligt. Vores fire fokusområder: 
mennesker, miljø, forretning og partnere 
– bidrager alle til den samfundsansvarlige 
udvikling, vi efterstræber.

Integreret i forretningen
CSR-arbejdet i ISS er decentralt forankret. 
Det vil sige, at de forskellige afdelinger arbej-
der med de fire fokusområder, hvor det giver 
mening for forretningen. Som eksempel 
arbejder People & Culture med at forbedre 
medarbejderforholdene, mens de i Excellen-
ce Centrene arbejder på at mindske madspild 
og reducere strømforbruget. Den decentrale 
forankring vidner om, at CSR-arbejdet er en 
integreret del af forretningen.

Mennesker
I ISS er medarbejderne vores vigtigste 
ressource. Gennem uddannelse, et stærkt 
mangfoldighedsarbejde og et godt arbejds-
miljø bestræber vi os på at realisere vores 
medarbejderes fulde potentiale. 

ANSVARLIGHED I ISS  
– EN INTEGRERET  
DEL AF HVERDAGEN
At tage samfundsansvar er en naturlig del af vores måde 
at drive forretning. ISS har blandt andet fulgt FN Global Compact 
(UNGC) siden oprettelsen i 1999, og vi har arbejdet dedikeret 
med integration og inklusion via arbejdsmarkedet de seneste 
20 år. Samtidig bruger vi vores størrelse og position til at skabe 
nye modeller, metoder og viden om, hvordan virksomheder kan 
arbejde med og udvide deres sociale ansvar. 

Miljø
ISS tager ansvar for miljøet ved at reducere 
vores ressourceaftryk i forhold til forbrug 
af energi, vand og kemikalier. I ISS arbejder 
vi innovativt i samarbejde med kunder og 
partnere for at udvikle og anvende bære-
dygtige processer og produkter, der samti-
dig sikrer kvalitet og effektivitet i leverancen 
til vores kunder. 

Forretning
Vores forretning er baseret på et princip om, 
at indtægt og vækst går hånd i hånd med 
etisk ansvarlighed. Derfor har vi underskre-
vet FN Global Compact og udviklet et code 
of conduct, som vores samarbejdspartnere 
har pligt til at overholde. I 2017 er ISS  også 
gået i gang med at implementere de 17 
Verdensmål, som FN og verdenssamfundet 
identificerede i 2015.

Partnere
Arbejdet med CSR skal fremme ansvarlig 
drift og udvikling hos vores mange samar-
bejdspartnere, hvis indflydelse på miljø, ar-
bejdsmiljø og menneskerettigheder overgår, 
hvad ISS kan opnå alene. 
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GLOBAL 
COMPACT
Global Compact er et FN-initiativ, der opstil-
ler ti principper for virksomheders arbejde 
med samfundsansvar og bæredygtighed. 
Som underskriver er ISS forpligtet til at 
tilpasse sin strategi og forretningsaktiviteter 
med de ti principper om menneskerettighe-
der, medarbejderforhold, miljøbeskyttelse 
og antikorruption. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Virksomheden bør støtte og respek-
tere beskyttelsen af internationalt 
erklærede menneskerettigheder

Sikre, at den ikke medvirker til kræn-
kelser af menneskerettighederne

Virksomheden bør opretholde for-
eningsfriheden og effektivt anerken-
de retten til kollektiv forhandling

Støtte udryddelsen af alle former  
for tvangsarbejde

Støtte effektiv afskaffelse af  
børnearbejde

Afskaffe diskrimination i relation til 
arbejds- og ansættelsesforhold

Virksomheden bør støtte en  
forsigtighedstilgang til miljømæssige  
udfordringer

Tage initiativ til at fremme større  
miljømæssig ansvarlighed

Opfordre til udvikling og spredning  
af miljøvenlige teknologier

Virksomheder bør modarbejde alle 
former for korruption, herunder  
afpresning og bestikkelse

MENNESKERETTIGHEDER

MEDARBEJDERFORHOLD

MILJØ

ANTIKORRUPTION
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I ISS har vi også taget Verdensmålene til 
os, og i 2017 har vi arbejdet med fem mål, 
der i særlig grad berører vores forretning; 
sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse, li-
gestilling mellem kønnene, anstændige jobs 
og økonomisk vækst, og klimaindsats. Læs 
mere om de fem Verdensmål i de nedenstå-
ende afsnit. 

Udover de fem mål berører vi også andre 
mål gennem vores ansvarlige virksomheds-
førelse. Med initiativer som for eksempel 
ISS’ samarbejde med Røde Kors og Fødeva-

FN’S VERDENSMÅL 
FOR BÆREDYGTIG 
UDVIKLING

FN’s verdensmål består af en række prioriteter 
og mål for bæredygtig udvikling for virksomhe-
der, regeringer og civilsamfund frem mod 2030. 

reBanken forsøger vi at bekæmpe fattigdom 
og udrydde sult blandt udsatte grupper. Ved 
at reducere madspild, og håndtere affald og 
kemikalier miljømæssigt forsvarligt, arbejder 
ISS ligeledes på målet om ansvarligt forbrug 
og produktion. Det kan du læse meget 
mere om i denne rapport. 

 Sundhed og trivsel
Vi har en vision om ikke at have nogen 
dødsulykker, alvorlige skader eller sygdom-
me på arbejdspladsen. Det er vores målsæt-

ning at sørge for, at driften er sikker, og at 
vi tager de nødvendige forholdsregler for at 
fremme vores medarbejderes sundhed og 
sikkerhed. I 2017 har vi blandt andet holdt 
en sundhedsuge i ISS, hvor medarbejderne 
fik en masse viden om, hvordan de kunne 
sikre et sundt liv – både på arbejdet og i fri-
tiden. I 2017 har ISS også arbejdet målrettet 
på at nedbringe antallet af arbejdsulykker i 
landets kantiner – og med god effekt. Læs 
mere om ISS’ initiativer indenfor sundhed 
og sikkerhed på side 17.

Det er vores målsæt-
ning at sørge for, at 
driften er sikker, og at 
vi tager de nødvendige 
forholdsregler for at 
fremme vores medar-
bejderes sundhed og 
sikkerhed.
Head of CSR & Job Development 
|  Rya Lene Terney

ANSVARLIG SERVICE
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I direktionen for  
ISS Danmark ligger  
andelen af kvinder  
for øjeblikket på  
ca. 30%.
Adm. Direktør, ISS Danmark 
|  Flemming Bendt

 Kvalitetsuddannelse
I ISS opnår vi succes gennem vores medar-
bejdere, hvorfor det er vigtigt, at vores med-
arbejdere får den rette træning og de rette 
kompetencer til at udføre deres arbejde. 
Derfor uddanner vi løbende vores medar-
bejdere. I 2017 var 1.949 ISS-medarbejdere 
igennem forskellige uddannelser og kurser. 
Det er med til at sikre et højt serviceniveau 
og en høj faglighed, som er en vigtig del i 
visionen om at blive ’verdens bedste service-
virksomhed’. Det er vores medarbejdere, 
der hver eneste dag yder den gode service 
til vores kunder og møder deres ønsker og 
behov. Det kræver, at alle medarbejdere er 
godt klædt på og udvikler sig selv og deres 
faglighed i tæt samspil med kolleger og ikke 
mindst deres nærmeste leder. 

 Ligestilling mellem kønnene 
I ISS arbejder vi målrettet på at få flere 
kvinder i lederstillinger og for at nedbryde 
de barrierer, der forhindrer kvinder i at nå 
chefgangene. Det er ikke problemfrit, men 
gevinsten kan være stor, hvis indsatsen er 
målrettet og vedholdende. På den baggrund 
satte bestyrelsen for ISS A/S sig for i 2015 
at have mindst 40% kvinder i bestyrelsen i 
2020. I 2017 lå dette tal på 33%, og målet 
er derfor ikke nået endnu.

Vi arbejder ligeledes hele tiden på at sikre, 
at kvinder er stærkt repræsenteret på 
forskellige lederudviklingskurser og på vores 
graduate-program, der går på tværs af 
koncernen. Du kan læse mere om kvinder i 
ledelse på vores hjemmeside her. 

  Anstændige jobs og  
økonomisk vækst

For at sikre medarbejdernes rettigheder og 
fremme et sikkert og stabilt arbejdsmiljø 
for alle samarbejder ISS med andre private 
virksomheder, det offentlige arbejdsmarked 
og fagforeninger både globalt og lokalt. 
Desuden har ISS siden 2003 indgået en bin-
dende aftale med UNI Global Union, hvor 
begge parter gensidigt forpligtiger sig til at 
fremme menneskerettigheder og ordent-
lige arbejdsforhold, herunder sundhed og 
sikkerhed. 

ISS hjælper ikke kun egne medarbejdere. 
I ISS CSR & Jobudvikling hjælper vi hvert 
år tusindvis af ledige borgere tilbage på 
arbejdsmarkedet eller med at give dem en 
afklaring på deres muligheder. Læs mere 
om CSR & Jobudvikling på side 11.

 Klimaindsats
På grund af vores størrelse må vi hele tiden 
være bevidste om det miljø- og klima-
mæssige aftryk vores aktiviteter efterlader. 
Derfor har vi i 2017 arbejdet på at reducere 
vores ressourceaftryk i forhold til forbrug 
af energi, vand og kemikalier. Vi har blandt 
andet arbejdet på at øge medarbejdernes 
ressource- og miljøbevidsthed samt stillet 
store krav til vores leverandører af fødevarer, 
kemikalier, maskiner og redskaber. 

Læs mere om vores miljø- og klimapolitik på 
side 18. 

LÆS MERE OM  
UDDANNELSE I ISS
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MENNESKER
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I ISS har vi i mere end 20 år blandt andet 
hjulpet mennesker på kanten af arbejds-
markedet til et liv med fast tilknytning til en 
arbejdsplads eller afklaring på deres fremtid. 
På næste side kan du møde Nana, der deler 
sin historie om, hvordan hun gik fra et liv 
uden tilknytning til arbejdsmarkedet til et 
liv som ansat i fleksjob i en ISS-kantine. Du 
kan også læse om, hvordan vi stræber efter 
et højt niveau af sikkerhed, lige vilkår og 
uddannelsesmuligheder for alle i ISS. 

Jobudvikling
ISS CSR & Jobudvikling er en højt specialise-
ret CSR-afdeling i ISS, der ønsker at gøre en 
forskel for mennesker. Afdelingen hjælper 
hvert år flere tusinde mennesker tilbage på 
arbejdsmarkedet eller til at få en afklaring 
på deres muligheder. Det sker via målrette-
de og personlige forløb, hvor fagligt dygtige 
konsulenter anvender ISS’ stærke virksom-
hedsnetværk til at finde praktikpladser, 
løntilskudsstillinger, småjobs, fleksjob eller 
ordinære stillinger. 

Den samfundsmæssige opgave, der bliver 
løftet gennem ISS CSR & Jobudvikling, 
repræsenterer, hvordan ISS som virksom-
hed ønsker at inkludere forskellige udsatte 
grupper på arbejdsmarkedet og tage et 
socialt ansvar. 

Men ISS gør det ikke alene. Vi samarbejder 
med flere end 1000 virksomheder i hele 
landet, der alle ønsker at hjælpe menne-
sker tilbage på arbejdsmarkedet. Det er 
virksomheder, der, ligesom ISS, forpligtiger 
sig til at løfte en samfundsmæssig vigtig op-
gave og tager et socialt ansvar.  Derudover 
samarbejder ISS med flere end 30 jobcentre 
landet over, der henviser de ledige borgere 

MENNESKER – VORES 
VIGTIGSTE RESSOURCE

til ISS CSR & Jobudvikling. Vi arbejder hele 
tiden på at udvikle og udvide samarbejdet, 
så ISS kan gøre en forskel for endnu flere 
mennesker. 

Uddannelse 
„I ISS udvikler vi os selv og vores medarbejde-
re.“ Sådan lyder et af vores ledelsesprincipper 
– og det skal forstås helt bogstaveligt. I en 
verden, som konstant forandrer sig, må vi 
som virksomhed hele tiden være i udvikling. 
Kun på den måde kan vi skabe nye services 
og innovationer, som støtter op om vores 
kunders forretning og formål, og hvor fæl-
lesnævneren er gode serviceoplevelser. Det 
kræver, at alle medarbejdere er godt klædt 

Det betaler sig at have tilfredse, engagerede og  
lærelystne medarbejdere, og vi arbejder målrettet på  
at være en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads 
gennem mange forskellige indsatser og initiativer. 

ISS CSR & JOBUDVIKLING I 2017

ledige borgere  
i forløb i alt

har gennemført 
deres forløb

1264 
borgere har været i 
virksom heds praktik
89,5%

506
i job/ uddannelse/
løntilskud
40%

Af dem der har gennemført:

1810 1411
80%

på, og konstant udvikles og uddannes. Det 
sker gennem ISS Uddannelse, der arrangerer 
uddannelsesprogrammer, kurser og work-
shops til medarbejdere på alle niveauer. 
Det starter allerede fra den første dag som 
ny medarbejder i ISS gennem e-learningsmo-
dulerne „ISS Welcome” og „HSE Training”. 
Derefter er der specifikke kurser målrettet 
medarbejderen, der arbejder med rengøring, 
mad, IT osv. I ISS har vi desuden udviklet kur-
set; Service with a Human Touch, der støtter 
op om ledelse, motivation og adfærd. Det er 
et servicekursus, som alle medarbejdere skal 
deltage i, da det sikrer, at alle har den rette 
serviceadfærd, der skal til for, at vi bliver 
verdens bedste serviceorganisation.
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SÅDAN KOM  
NANA I JOB
Nana begyndte sit afklaringsforløb ved ISS CSR & Jobudvikling 
den 23. september 2015. Nana har en svær psykisk overbe-
lastning med PTSD-lignende symptomer, der stammer fra et 
dårligt arbejdsmiljø hos en blomsterbinder. Under afklarings-
forløbet blev Nana tilknyttet ISS-konsulenten Christina. Det 
viste sig at være et rigtig godt match, og deres samarbejde 
blev afgørende for Nanas fremskridt. 

Efter lang tids søgen lykkedes det at finde en velegnet praktik-
plads og kontaktperson til Nana. Valget faldt på ISS-kantinen i 
Carlsbergs terminal i Høje Taastrup med kantinelederen Kirsten 
som kontaktperson. Det blev vurderet, at Kirsten og hendes 
team kunne tage de fornødne skånehensyn og give den nød-
vendige støtte.

Nana startede i virksomhedspraktikken den 31. maj 2016. Den 
første måned i praktikforløbet kunne Nana rent psykisk kun 
klare at være i kantinen en time ad gangen, og det var nød-

vendigt, at Christina også var der til at støtte hende. Det var 
også vigtigt, at Nana hele tiden havde simple opgaver at tage 
fat på, fordi det stressede hende at skulle spørge om hjælp. 
I det første år kunne Nana ikke gå ind gennem portsystemet 
ved Carlsberg uden Christina ved hendes side. 

I dag går Nana selv gennem porten, og det sidste halve års tid 
er det gået meget fremad. Det skyldes i høj grad Christinas 
vedholdende støtte, Kirstens omsorg i køkkenet og forstå-
else fra de andre medarbejdere i kantinen. Den fungerende 
køkkenleder, Jan, har nu ansvaret for Nanas udvikling. Han 
forstår på samme måde at støtte Nana, samtidig med at han 
presser, udfordrer og støtter hende til at tage nye opgaver og 
prøve nye ting. Hun spørger ofte Jan om hjælp og nye opga-
ver, hun afprøver egne opskrifter i køkkenet, og hun er med 
til at bære maden ud til buffeten. Kommunen har tilkendt 
Nana en fleksjob-stilling, og hun arbejder nu seks timer om 
ugen fordelt på to dage. 

MENNESKER
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FLYGTNINGE UNDER  
UDDANNELSE
Det er vores vurdering, at den hurtigste og bedste integrati-
on går gennem tilknytning til arbejdsmarkedet. Når flygtnin-
ge kommer ud på en arbejdsplads med opgaver og kollegaer 
får de hurtigt en tilværelse med indhold, hvor de kan tjene 
deres egen løn, lære dansk, få en omgangskreds og få 
kendskab til dansk arbejdspladskultur og de normer, vi lever 
efter. Derfor valgte ISS i 2017 at indgå et samarbejde med 3F 
om integrationsgrunduddannelsen (IGU), der har til formål 
at sikre, at flygtninge og familiesammenførte flygtninge 
får bedre adgang til arbejdsmarkedet. Integrationsgrund-
uddannelsen i ISS varer to år og består af 84 ugers praktik 
med rengøringsservice i ISS og 20 ugers skoleundervisning. 
Forløbet hos ISS er sammensat, så der er lagt særlig vægt på 
sprogundervisning og på at finde nogle kurser, der giver et 
kompetenceløft, som kan bruges i det fremtidige arbejdsliv i 
servicebranchen. 

Hos ISS har vi gode erfa-
ringer med at ansætte 
flygtninge. De udgør  
en god arbejdskraft,  
idet de ofte er loyale  
og topmotiverede til  
at arbejde. Samtidig  
tilfører de mangfoldig-
hed til arbejdspladsen
Head of CSR & Job Development 
|  Rya Lene Terney

SCAN KODEN 
MED DIN MOBIL 
OG SE VIDEO

I midten af marts 2017 startede 12 flygtninge som IGU-elever 
i rengøringsservice hos ISS i Kalundborg. 28-årige Ramzam Ali 
var én af dem. Ramzam kommer oprindeligt fra Burma, men 
de seneste fire år har han boet i Danmark. Som led i IGU-for-
løbet skal Ramzam de næste to år gøre rent for ISS på blandt 
andet sprogskolen i Kalundborg og på byens rådhus. 

Men Ramzam Ali og de øvrige 11 flygtninge skal ikke kun gøre 
rent. Formålet med IGU-forløbet er, at flygtningene sideløben-
de med virksomhedspraktikken skal gå i skole, så de efter det 
2-årige forløb er i stand til at indgå på en arbejdsplads på lige 
fod med de øvrige medarbejdere. 

I ISS forventer vi, at en stor del af IGU-eleverne bliver fastansat i 
ISS, når det 2-årige IGU-forløb er afsluttet. Det vil være til gavn 
for den enkelte, men også for ISS. 
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MANGFOLDIGHED

ISS Danmark er en 
mangfoldig arbejdsplads 
med ca. 7.200 medarbej-
dere og ledere,  
der har vidt forskellige 
baggrunde, kompetencer 
og livsvilkår. Halvdelen har 
en anden etnisk baggrund 
end dansk, alderssprednin-
gen er jævnt fordelt over 
flere generationer, og der 
er næsten lige mange  
kvinder og mænd. 

MANGFOLDIGHED

Anciennitet

Alder Herkomst

Niveau

Køn

Under 35 år
35 – 50 år

31,9 %
42,5 %

Over 50 år 25,6 %

Indvandrere
Efterkommere
Personer med 
dansk oprindelse
Uoplyst

50,2 %
2,2 %

45,1 %

2,5 %

Kvinder 52,3 %

Mænd 47,7 %

1
2
3 

0,2 %
1,3 %
3,5 %

4
5

9,2 %
85,9 %

0-1 år 28,9 %
39,1 %
32,0 %

1-5 år
Over 5 år
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I ISS ved vi, at forskellighed er vigtigt. Hos 
ISS handler mangfoldighed om at anerken-
de medarbejderne på grund af, og ikke på 
trods af, at de er forskellige. Det handler 
om at se potentialet i den enkelte medar-
bejder og skabe muligheder for, at alle kan 
udvikle sig på arbejdet. 

Mangfoldighed i ISS
Medarbejderne kommer fra 118 lande, en 
tredjedel har en erhvervsfaglig uddannelse 
og ca. 32% af medarbejderne en ancien-
nitet på mere end 5 år.  I ISS er vi ikke kun 
mangfoldige i forhold til køn, alder og 
herkomst, men i lige så høj grad i forhold 
til uddannelse, erfaringer og faglighed. I 
graferne til venstre vises de præcise data på 
organisationen, der er indhentet gennem 
vores egne personalesystemer koblet med 
data fra Danmarks Statistik. 

Effekten af en mangfoldig arbejdsplads 
har vi og andre undersøgt og dokumen-
teret adskillige gange. I 2011 påviste en 
undersøgelse af teams i ISS, at indtjeningen 
er højere i teams, der er sammensat af med-
arbejdere med forskellig kulturel baggrund, 
alder og køn. Samtidig viste undersøgelsen, 
at medarbejderne i mangfoldige teams har 
lavere sygefravær og en større tilfredshed 
ved at være på arbejdspladsen. I 2015  
undersøgte vi effekten af mangfoldighed  
i ledelsen hos de 320 største virksomhe-
der i Danmark. Den undersøgelse viste, at 
virksomhederne med den mest mangfoldige 
ledelse i gennemsnit tjener 12,6 procent-
point mere end virksomheder med lavest 
mangfoldighed i ledelsen. Medarbejdernes 
mangfoldighed er dermed en forudsætning 
for, at ISS bliver ved med at være en økono-
misk rentabel forretning. 

Mangfoldige teams
En mangfoldig medarbejdergruppe giver ofte 
forskellige indgangsvinkler og perspektiver, 
der kan føre til større kreativitet og nytænk-
ning. Ud af vores ca. 7.200 ansatte har flere 
end 3.600 en anden herkomst end dansk.   
For at hylde den store mangfoldighed i ISS, 

I 2017 uddelte vi for tredje gang 
vores egen mangfoldighedspris; ISS 
Diversity Prize. Årets fokusområde for 
prisuddelingen var mangfoldige talen-
ter. Emnet var valgt på grund af den 
stigende udfordring på det danske 
arbejdsmarked med at tiltrække og 
fastholde mangfoldige talenter med 
kvalifikationer, der kan optimere den 
globale konkurrenceevne og bidrage 
til vækst, innovation og udvikling for 
det danske erhvervsliv. 

Årets vinder blev IKEA, der med deres 
strukturerede arbejde med mang-
foldige talenter har skabt forbedret 

DIVERSITY PRIZE

bundlinje, innovation og bedre service 
til IKEA’s kundegruppe. VELUX A/S og 
DR SymfoniOrkestret var også nomi-
neret til prisen. 

 — IKEA arbejder struktureret med 
mangfoldige talenter, og det er helt 
tydeligt, at det er forankret i deres 
måde at drive forretning. Det kommer 
blandt andet til udtryk gennem deres 
rekrutteringsproces, som sikrer en 
mangfoldig medarbejdersammen-
sætning og gennem deres fokus på 
talentudvikling, siger Direktør for 
People & Culture i ISS, Lotte Hjortlund 
Andersen. 

I en verden, som konstant forandrer sig, må vi 
som virksomhed hele tiden være i udvikling.
Director of People & Culture 
|  Lotte Hjortlund Andersen
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og samtidig inspirere andre virksomheder 
til også at have fokus på mangfoldighed, 
igangsætter vi løbende nye initiativer. I 2016 
startede ISS blandt andet et toårigt samar-
bejde med Copenhagen Business School 
og Innovationsfonden om forskningspro-
jektet ”Mangfoldige teams i ISS”. Det er et 
projekt, der blandt andet skal undersøge, 
hvordan mangfoldige teams fungerer, og 
hvordan mangfoldige teams ledes bedst i en 
organisation som ISS. Projektet udføres af 
postdoc Lotte Holck, der gennem interviews 
og observation af 30 mellemledere i ISS, har 
fået indblik i hverdagen hos teams med både 
høj og lav grad af mangfoldighed.

Indtil videre har Lotte Holck holdt interne 
workshops, givet en master class samt 
undervist om ledelsen af mangfoldige teams 
på ISS’ interne lederprogram. Eksternt er 
der blevet udgivet en artikel i magasinet 
„Ledelse i Dag”, og der er blevet skrevet et 
ISS White Paper om mangfoldighedsledelse. 
Derudover har Lotte Holck afholdt 20 oplæg 
om erfaringerne for virksomheder og andre 
interessenter.

MANGFOLDIGHED

I ISS har vi lige nu adskillige 
tiltag,  der blandt andet skal 
fremme mangfoldighed og 
lige muligheder for alle:

• Vi gennemfører medarbejder-
udviklingssamtaler for alle vores 
medarbejdere

• Vi gennemfører People Review for 
alle vores medarbejdere

• Vi uddanner vores talentmasse  
fx i ISS Management Trainee 
Programme

• Vi fokuserer på mangfoldighed i 
vores rekruttering og headhuntning

• Vi er medunderskriver af United 
Nations Global Compact

• Vi arbejder løbende på at indfri 
målsætninger på området
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EN SIKKER ARBEJDSPLADS 
Hos ISS er vores holdning, at det skal være sikkert og rart 
at gå på arbejde. Derfor træner vi vores medarbejdere i at 
arbejde sikkert og passe på sig selv, hinanden og kunderne. 
Herudover har vi en samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation, der 
har beføjelser og kompetencer til at løfte arbejdsmiljøet, trivslen  
og miljøet lokalt på arbejdspladsen. For at sikre et godt og sundt 
arbejdsmiljø over tid evaluerer vi årligt arbejdsmiljøet blandt vores 
7.200 medarbejdere, og udvælger aktuelle  
fokusområder, der kan højne arbejdsmiljøet,  
trivslen og miljøet på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynets kronesmiley
I 2017 fik ISS for fjerde gang tildelt den 
grønne kronesmiley af Arbejdstilsynet. 
Den grønne kronesmiley illustrerer, at vi 
er certificeret efter OHSAS 18001-stan-
darden, og at vi har gjort en ekstraordi-
nær indsats for at sikre en høj arbejds-
miljøstandard. 

„Vi er meget glade og stolte over, at 
vi også denne gang lever op til den 
høje standard, vi har sat for vores eget 
arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø bety-
der, at vores medarbejdere kan udføre 
arbejdet i trygge rammer, at de trives, er 
loyale og engagerede og har gode ram-
mer til at levere et godt stykke arbejde til 
gavn for vores kunder”, siger administre-
rende direktør i ISS, Flemming Bendt. 

Safety Moment
For at sætte endnu mere fokus på 
sikkerhed og skabe en stærkere sikker-
hedskultur indledes alle møder i ISS med 
et Safety Moment. Det er et øjeblik, 
hvor mødelederen taler om et emne, 
der vedrører mødedeltagernes sikker-
hed eller sundhed. Mødelederen kan 
eksempelvis fortælle, hvor flugtvejene 
i bygningen er, italesætte sikkerheden 
på trapper eller sætte fokus på at bruge 
de rette personlige værnemidler på 
arbejdet. 

Sundhedsuge
I 2017 blev der for første gang afholdt 
sundhedsuge i ISS. Det var startskuddet 
til et mere overordnet fokus på motion, 
sundhed, kost, arbejdsmiljø, stress, trivsel 
og rummelighed i ISS. I sundhedsugen 
var der blandt andet konkurrence om at 
opnå flest aktive minutter.  
Derudover blev ISS Løbet - et motionsløb 
for ISS-medarbejdere - afviklet for tredje 
år i træk

Senere på året var der foredrag med 
Chris MacDonald, som kom og fortalte 
om ’Sundhed i et bredt perspektiv’. Det 
omhandlede det travle liv i overhalings-
banen, og hvordan kost, søvn, motion og 
en fornuftig stress-balance er nødven-
digt, hvis vi skal fungere optimalt. 

SCAN KODEN  OG SE VIDEO  
OM ISS SIKKERHEDSREGLER

ARBEJDSMILJØ 
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MILJØ

De primære miljøpåvirkninger fra ISS’ drift stammer fra 
vores rengøringsservices og består af brugen af kemi-
kalier samt vand- og energiforbrug. Vi udleder også CO2 
gennem brug af biler i vores drift og rejseaktiviteter. 

Generelt er der to måder, hvorpå ISS kan 
påvirke omfanget af vores aktiviteter: 
gennem designet af vores processer og det 
udstyr, som vi bruger og gennem porteføl-
jen af services, vi tilbyder til vores kunder. 

Miljø- og klimapolitik 
Hos ISS tager vi miljøansvaret alvorligt. 
Derfor arbejder vi altid på at få en grønnere 
profil og for at reducere vores ressourceaf-
tryk i forhold til forbrug af energi, vand og 
kemikalier. Som en del af vores miljøind-
sats: 

• Øger vi medarbejdernes ressource- og 
miljøbevidsthed. 

• Stiller vi store krav til vores leverandører 
af fødevarer, kemikalier, maskiner og 
redskaber. 

• Arbejder vi innovativt i samarbejde 
med kunder og partnere for at udvikle 
og anvende bæredygtige processer og 
produkter, der samtidig sikrer kvalitet og 
effektivitet i leverancen til vores kunder. 

Madspild
Madspild er et stort problem verden over 
- både miljømæssigt og økonomisk. Det er 
også et vigtigt fokusområde for ISS, da vi 
driver mere end 200 kantiner i Danmark og 
producerer mad til ca. 60.000 mennesker 
hver dag. Vores flere end 800 køkkenche-
fer, kokke, bagere, catere, smørrebrødsjom-
fruer og andre køkkenmedarbejdere 
arbejder kontinuerligt med det økonomi-
ske, miljømæssige og samfundsrelaterede 
ressourcespild, der sker, når ellers spiselig 

MILJØ – INNOVATIVE 
LØSNINGER FOR  
VORES KLIMA

Ved at anvende  
økologiske råvarer 
er vi med til at skabe 
bedre dyrevelfærd, 
mere natur og passe 
godt på vores miljø. 
Brug af økologiske 
råvarer er derfor 
både til gavn for os 
og for fremtidige 
generationer. 
Director of Catering 
|  Maja Hesselholt

mad ryger i skraldespanden. Reducering af 
madspild har mange fordele. Det hjælper 
os til at udnytte råvarerne og tage bedre 
hånd om miljøet. Samtidig frigiver det 
ressourcer, både i form af tid og penge, 
når vi opnår mulighed for at tilpasse vores 
produktion. 

Selvom der arbejdes på at nedsætte mad-
spild i vores kantiner kan det være svært 
helt at undgå. Derfor har ISS i 2017 indgået 
et samarbejde med BioTrans Nordic. De 
tilbyder et indsamlingssystem til organisk 
affald, som omdanner affaldet til strøm, 
varme og gødning. Ved at tilbyde vores 
kunder denne løsning hos BioTrans kan vi 
dokumentere, at madaffaldet genbruges 
optimalt, og vi håndterer sociale, miljø-
mæssige og etiske udfordringer i overens-
stemmelse med anerkendte principper på 
internationalt plan.

En økologisk indsats
Som en del af vores miljøindsats tilbyder 
ISS økologiske råvarer i kantinerne, hvis 
kunderne ønsker det. Ved at anvende 
økologiske råvarer er vi med til at skabe 
bedre forhold for naturen, vi støtter øget 
dyrevelfærd og mindsker brugen af tilsæt-
ningsstoffer og sprøjtemidler. Brug af øko-
logiske råvarer i Danmark er derfor både til 
gavn for os og for fremtidige generationer. 
Derfor certificeres flere og flere af vores 
kantiner med et økologisk spisemærke. Det 
økologiske spisemærke findes i bronze, sølv 
eller guld, som hver især viser, hvor stor en 
andel af de anvendte råvarer der er økolo-
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giske. Andelen måles i kroner eller kilo og 
angives med procentintervallerne 30–60 %, 
60–90 % eller 90–100 %. 

I juni 2017 lykkedes det for første gang 
en ISS-kantine at få tildelt guldmærket. 
Det betyder, at maden består af 90 til 100 
procent økologiske råvarer. Og det er sket, 
uden at det har kostet kunden flere penge. 

Miljøvenlig rengøring
I ISS arbejder vi løbende med at mindske 
vores miljømæssige påvirkning. På ren-
gøringsområdet betyder det, at ISS aktivt 
re ducerer vandforbruget og anvender sva-
nemærkede produkter. Men ISS’ ambi tioner 
er endnu højere – derfor har vi gennem et 
innovativt samarbejde med udvalgte leve-
randører testet forskellige rengøringsmeto-
der, som skal erstatte kemikalier i rengørin-
gen til fordel for miljøvenlige alternativer. 
Nu tilbyder ISS for eksempel rengøring ved 
hjælp af ECA-vand — et saltvandsprodukt, 
der dræber mikrobiologi og bakterier og er 
100 procent miljøvenligt.

”Vi har som ledende ser vicevirksomhed i 
Danmark et ansvar for at hjælpe vo res kun-
der og samfundet som helhed ved at bruge 
effektive metoder, materia ler og midler. I 
forhold til den daglige rengøring er den tra-
ditionelle løsning en fugtig mikrofiberklud 
med universalrengøringsmid del. Løsningen 
er effektiv og har ved den rigtige dosering 
kun en meget lille mil jøbelastning. Men nu 
har vi udviklet ECA-vand — et endnu mere 
miljøvenligt og effektivt alternativ,” forkla-
rer Henrik Bjerke, Cleaning Direktør.

ISS har testet ECA-vandet både internt og 
sammen med kunder. Også uafhæn gige 
biologer har undersøgt effekten af ECA-
vand. Alle resultater peger på, at ECA -vand 
er mere effektivt mod mikrobiologi og bak-
terier end traditionelle rengø ringsprodukter.

Salget af økologiske varer 
stiger i Danmark, og vi er 
det land i verden, hvor 
økologien har den største 
markedsandel. 
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FORRETNING

I ISS mener vi, at den langsigtede succes for vores virksom-
hed afhænger af balancen mellem sociale, miljømæssige 
og økonomiske aspekter af vores forretning.

Vi har en høj etisk standard i alle vores aktivi-
teter, og vi konkurrerer på fair betingelser og 
udelukkende på værdien af vores serviceydelser 
- uden at gå på kompromis med vores integritet 
eller vores samarbejdsrelationer. 

Korruption udgør en væsentlig risiko for vores 
aktiviteter, og det vil have alvorlige juridiske 
konsekvenser for virksomheden og de personer, 
der er involveret. Samtidig vil det også medføre 
væsentlig skade på ISS’ brand og de værdier, vi 
står for. Derfor udarbejder og implementerer vi 
løbende anti-korruptionspolitikker og tiltag, der 
skal forhindre dette.

I ISS Koncernen har alle ledere og overordnede 
ansvar for at sikre, at deres medarbejdere er 
bekendt med indholdet af ISS’ Code of Conduct 
og denne politik, og at de efterlever reglerne. 
ISS Group Internal Audit og Group Legal vil 
derudover kontrollere og overvåge overholdel-
sen af ISS’ Anti-korruptionspolitik i den interne 
revisionsgennemgang og på ad hoc-basis og 
vil samarbejde med ISS Koncernens Business 
Integrity Committee.  

FORRETNING –
ØKONOMISK  
ANSVARLIGHED

General Data Protection Regulation
I 2017 iværksatte ISS også et omfangsrigt compliance-projekt, der sikrer, 
at ISS er rustet til den nye EU-forordning, som har til formål at styrke 
og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger. Den hedder General 
Data Protection Regulation (GDPR), og træder i kraft i maj 2018. Forord-
ningen har til formål at ensrette persondatareglerne i EU og indeholder 
en række skærpelser af reglerne for behandling, indsamling og videre-
givelse af persondata. Samtidig skærpes bødeniveauer for overtrædelse 
af persondatareglerne kraftigt. Som en del af compliance-projektet blev 
relevante medarbejdere undervist i overholdelsen af persondataretten 
samt informeret om næste skridt i compliance-projektet. 

I det nedenstående kan du finde et eksempel på, hvordan ISS håndte-
rer den forøgede risiko for cyberkriminalitet og krav til persondatabe-
skyttelse.

PeopleTrust
I ISS CSR & Jobudvikling håndterer vi hver dag personfølsomme data om 
medarbejdere, ledige borgere, kunder og samarbejdspartnere, der skal 
opbevares fortroligt og sikkert. I 2016 påbegyndte vi processen med 
at sikre data i programmet PeopleTrust, der har et af markedets bedste 
systemer, som efterlever god IT-praksis og kontrolleres årligt af Deloitte. 
Det betyder, at vi nu kan dokumentere persondata i overensstemmelse 
med lovens bestemmelser om opbevaring og behandling af persondata. 
Samtidig er systemet let at håndtere for vores medarbejdere. 

Cyberkriminalitet er blevet en del af hverdagen for danske virksomhe-
der, hvilket har gjort det nødvendigt for ISS at identificere og beskrive 
de risici, der følger med. Risikoen håndteres gennem vores IT-politik og 
procedurer om informationssikkerhed. Derudover stiller vi skrappere 
krav til leverandører, kunder og samarbejdspartnere om sikkerhed ved 
udveksling af persondata. 

ANTIKORRUP-
TION OG  
BESTIKKELSE

IT-SIKKERHED
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Achilles
I ISS er styring af risici en løbende proces, specielt i forhold til vores mange 
tusinde leverandører, der hver især udgør en potentiel risiko. Vi skal være 
sikre på, at vi ikke udsætter os selv for større risici, end hvad der er accep-
tabelt, og ofte skal vi også forsikre, at vores leverandører lever op til vores 
kunders krav. I en global verden kan det være en udfordring at få det hele 
til at gå op i en højere enhed. 

I 2017 valgte vi derfor at implementere systemet Achilles. Achilles giver os 
værktøjerne til at styre og undgå risici, skræddersy vores indkøbsstrategi og 
spare både omkostninger og administrativ tid. Det er et omkostningseffek-
tivt online-system, hvor vi kan registrere og håndtere alle vores leverandører, 
og revidere dataene, vi modtager fra dem. Systemet gør det også muligt at 
udarbejde dynamiske risikoanalyser, der gør os i stand til at reagere prompte, 
når vores virksomhed udsættes for fare. 

I ISS er det helt naturligt for os at have en 
ærlig og åben dialog med alle medarbejdere, 
samarbejdspartnere og interessenter. Derfor 
har vi gjort det let at indberette alvorlige og 
strafferetlige overtrædelser men også forhold, 
der er etisk forkerte, eller som strider mod 
ISS’ værdier med vores whistleblower-ordning 
”Speak Up”. Det er vigtigt for os, at medarbej-
dere, kunder og samarbejdspartnere nemt kan 
indrapportere disse forhold, hvilket gjorde at vi 
i 2016 relancerede vores Whistleblower-system 
under navnet ’Speak Up’. Systemet er åbent 
for alle vores medarbejdere og interessenter og 
tilgængelig på vores hjemmeside. Alle henven-
delser behandles fortroligt og rapporteringen er 
anonym. 

Ombudsmand
I ISS har medarbejderne også mulighed for at drøfte udfordringer på ar-
bejdspladsen med Ombudsmanden. Ombudsmanden er Head of Employee 
Relations og hedder Vicki Pedersen. Ombudsmanden tager sig af problemer, 
som medarbejderen ikke føler kan løses sammen med den nærmeste leder. 

Ombudsmanden taler med medarbejderne om deres problem, lytter, oplyser 
dem om deres rettigheder og giver gode råd. Samtalerne er altid fortrolige 
og ombudsmanden har tavshedspligt. 

Due diligence betyder nødvendig omhu. I ISS udøver vi nødvendig 
omhu, både når det gælder generelle CSR-forhold og specifikt i forhold 
til fx menneskerettigheder. Vores nødvendige omhu består først og frem-
mest af en vurdering af risici og iværksættelse af tiltag, der begrænser disse. 
På den måde forebygger vi negative påvirkninger af vores forretningsaktiviteter 
ved at komme dem i forkøbet. Det er også med denne baggrund, at vi har 
vedtaget en CSR-politik, der har fokus på blandt andet menneskerettigheder 
og en Code of Conduct, der beskriver ISS’ holdning til ansvarlig leverandørsty-
ring. Endeligt rapporteres der også om ISS’ globale indsats og resultater  
i den årlige CR-rapport af ISS A/S. Den kan du læse på  
http://www.responsibility.issworld.com/report2017.

I 2017 har vi haft et specifikt fokus på vores Whistleblower-ordning, Speak 
Up, men vi har også arbejdet med risikostyring af vores leverandører, og med 
processer for håndtering af personfølsomme data. 

DUE DILIGENCE OG 
RISIKOVURDERINGER

Brug Speak Up, hvis du oplever  
noget, der er: 

• Ulovligt
•  Etisk forkert
•  I strid med ISS’ værdier 

I ISS skal vi altid følge gældende love. Vi har en 
ambition om at have høje etiske standarder. På 
disse punkter tolererer vi ikke uoverensstemmel-
ser. Skulle du opleve noget, der er i strid med 
loven eller vores værdier, skal det frem i lyset. 
Derfor har vi Speak Up.

Sådan bruger du Speak Up 

• Du kan ringe til vores Speak Up hotline på 
70 60 60 17

• Du kan også bruge vores online rapporte-
ringsværktøj, som du kan finde på ISS.dk 
eller ved at scanne koden nedenfor

SCAN KODEN 
MED DIN  
MOBIL, SÅ 
KOMMER  
DU TIL VORES  
ONLINE RAP-
PORTERINGS-
VÆRKTØJ

SPEAK UP
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PARTNERE

I 2014 var ISS med til at stifte Fælles-
skabsprisen i et samarbejde mellem 
politiker Mette Frederiksen og en række 
store danske fagforeninger, virksomhe-
der og uddannelsesinstitutioner. Formå-
let med Fællesskabsprisen er at hylde de 
mennesker, der gør en ekstra indsats for 
fællesskabet i Danmark – enten gennem 
deres daglige arbejde eller i deres fritid.

I 2017 gik en af priserne til Tina, der 
har gjort op med et liv på passiv forsør-
gelse og i dag er leder i ISS. 

Tinas voksenliv startede tidligt, da hun 
som 17-årig blev mor. Hun var uden 
uddannelse og job, og hun havde ingen 
ambitioner om at opnå det. I dag er 
Tina mor til i alt fire børn. Siden Tina 
blev mor første gang, har hun været 
forsørget af familie og offentlig forsør-
gelse – i ikke mindre end 21 år af sit liv. 
Tina deltog i forskellige praktikforløb 
og jobsøgningskurser, som dog ikke 
førte til, at Tina fik foden inden for på 
arbejdsmarkedet. I april 2008 mødte 
Tina ISS CSR & Jobudvikling og fik med 

PARTNERE –  
PROFESSIONELT  
SAMARBEJDE
Hos ISS samarbejder vi med en lang række interessenter  
i samfundet og indgår i strategiske partnerskaber, hvor  
vi sammen kan bruge vores kernekompetencer til at skabe 
bæredygtige resultater og ansvarlig vækst.

den rette støtte mod 
på at gøre op med 
et liv på offentlig 
forsørgelse og blive 
et godt forbillede 
for sine børn.

Tina blev ansat som 
servicemedarbejder 
og voksede med 
opgaven. Efter 
tre års ansættelse 
tiltrådte Tina som tilsynsfunktionær 
hos ISS, og sidenhen er Tina blevet 
leder. Tina brød sin tilværelse på passiv 
forsørgelse og tog ansvar for eget liv. 
Tina vandt Fællesskabsprisen, fordi hun 
er et forbillede for andre ledige borgere 
i Danmark. 

En anden af årets priser gik til projekt 
Headstart, der er initieret af ISS, 3F 
og Røde Kors. Formålet med Projekt 
Headstart er at sætte ind endnu tidli-
gere ved at gribe det momentum, der 
opstår, netop når en asylansøger får 
opholdstilladelse. På dette tidspunkt 

FÆLLESSKABS PRISEN

er asylansøgerens motivation høj, og 
der er en stor lyst til at engagere sig i 
både arbejdsmarked og lokalsamfund. 
Her skal hurtig kompetenceafklaring, 
målrettet jobindsats og tilbud om 
en lokal kontaktperson bidrage til at 
hæve andelen af flygtninge, der får en 
tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Projekt Headstart vandt Fællesskabspri-
sen, fordi projektet gør en indsats for 
fællesskabet i Danmark ved at inklude-
re flygtninge og få dem hurtigere og 
bedre ind på arbejdsmarkedet.  
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Erhvervslivet yder i 
dag en kæmpe indsats 
for at få flere af de 
svageste ledige med 
ind på arbejdsmar-
kedet, og Virksom-
hedsforum for Socialt 
Ansvar har i den 
forbindelse en vigtig 
opgave med at styrke 
det område.
Beskæftigelsesminister 
|  Troels Lund Poulsen

I 2017 udpegede Beskæftigelsesminister 
Troels Lund Poulsen Flemming Bendt, adm. 
direktør for ISS Facility Services A/S, til ny 
formand for Virksomhedsforum for Socialt 
Ansvar (VFSA). VFSA består af 14 erhvervs-
ledere, der løbende rådgiver ministeren 
om, hvordan virksomhederne bedst muligt 
kan fastholde, forebygge og indsluse 
udsatte grupper på arbejdsmarkedet. VFSA 
igangsætter også projekter, som har til 
formål at styrke samarbejdet mellem pri-
vate virksomheder og offentlige instanser, 
så de forskellige aktører bliver bedre til at 
samarbejde om de beskæftigelsesmæssige 
udfordringer, samfundet og virksomheder 
står over for. Derudover deltager VFSA’s 
medlemmer i den aktuelle debat om virk-
somhedernes sociale ansvar og inspirerer 
andre arbejdsgivere til at fremme den 
sociale trivsel på arbejdspladsen.

Troels Lund Poulsen udtaler: 
– Jeg er glad for, at Flemming Bendt har 
sagt ja til at stå i spidsen for Virksomheds-
forum for Socialt Ansvar. Erhvervslivet yder 

VFSA

i dag en kæmpe indsats for at få flere af 
de svageste ledige med ind på arbejdsmar-
kedet, og Virksomhedsforum for Socialt 
Ansvar har i den forbindelse en vigtig op-
gave med at styrke det område. Regeringen 
er optaget af, at flere får mulighed for at 
være en del af arbejdsmarkedet og bidrage 
på den måde, som den enkelte nu en gang 
kan. Til gavn for den enkelte og samfundet. 

Den sociale beregner 
I 2017 iværksatte VFSA et projekt med fo-
kus på udviklingen af et nyt online-værktøj, 
der kan være med til at anskueliggøre den 
samfundsøkonomiske gevinst ved virksom-
heders sociale ansvar. Beregneren estimerer 
den minimumsgevinst, som virksomheder 
bidrager til samfundet med, når de ansæt-
ter personer fra kanten af arbejdsmarkedet 
i virksomheden. Beregneren bygger således 
på to simple parametre;  

• De besparede offentlige ydelsesudgifter 
til forsørgelse

• De øgede skatteindtægter 

ISS har også været med til at udvikle 
beregneren, der synliggør, hvor stor en 

værdi det skaber for samfundet, når ISS for 
eksempel ansætter en langtidsledig eller en 
flygtning. Tallene fra beregneren skal ses 
som et groft skøn, da beregneren leverer 
gennemsnitstal bygget på registerdata fra 
Danmarks Statistik. ISS Danmark er en af 
de virksomheder, som allerede har haft 
mulighed for at teste beregneren. Efter en 
tur i den sociale beregner viste tallene, at 
ISS Danmark på et år har sparet det danske 
samfund for knap 11 mio. kr. i offentlige 
ydelser og været med til at generere godt 
6 mio. kr. i øgede skatteindtægter: dvs. en 
samlet samfundsmæssig gevinst på godt 
17 mio. kr. årligt.

Regnes de personer, som  
efter forløb i ISS er blevet 
ansat i andre virksomheder, 
med, er den samlede sam-
fundsmæssige gevinst  
på mere end 30 mio. kr.
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ISS har gennem mange år samarbejdet med 
Røde Kors om at hjælpe udsatte mennesker 
i Danmark og i udlandet. Det er et partner-
skab, hvor vi hver især bidrager med vores 
spidskompetencer. Dermed er vores samar-
bejde med Røde Kors en integreret del af 
forretningen, der bidrager til vores fokus på 
forretningsdrevet CSR. 

Julegave til mennesker på flugt
I 2017 var det muligt at donere værdien af 
sin julegave til Røde Kors, og det valgte et 
stort antal ISS-medarbejdere at gøre. Der 
blev samlet hele 25.050 kr. ind til menne-
sker i nød som fx krigsflygtninge i Syrien. 
De mange millioner syriske krigsflygtninge 
finder husly, hvor de kan: I tynde telte, 
forladte lagerbygninger eller utætte skure. 
Og simple ting som en presenning eller et 
tæppe kan betyde alverden for en familie, 
der kun ejer det tøj, de har på kroppen. 

Ferielejr 
Hvert år holder ISS i samarbejde med Røde 
Kors også en ferielejr for udsatte familier, 
der trænger til at få en pause fra hverdagen. 
Ferielejren arrangeres af medarbejdere i ISS, 
som også deltager på lejren sammen med 
deres familier. Formålet med lejren er at give 
de udsatte familier nogle gode oplevelser 
sammen og give dem mulighed for at danne 
netværk med folk, der allerede er på arbejds-
markedet. I juni 2017 var 115 forældre, børn 
og frivillige samlet til årets ferielejr i Hillerød. 
Familierne kunne nyde hinandens selskab 
uden at skulle tænke på madlavning, lektier, 
en presset økonomi eller andet fra hverda-
gen. Der var udelukkende fokus på leg, hyg-
ge og samvær. Over fire dage var de frivillige 
og familierne sammen om alt fra udflugter 
og gåture til fodbold, legobygning og spil.

Katastrofeberedskab
I 2016 udvidede vi samarbejdet med Røde 
Kors yderligere, da ISS blev en del af Røde 
Kors katastrofeberedskab. Katastrofebered-
skabet består af mere end 50 højt specia-
liserede mennesker, der står til rådighed 
for øjeblikkelig udsendelse, når katastrofen 
rammer. Igennem samarbejdet vil ISS bidra-
ge til, at nødhjælpsarbejdere har en tryg 
base, mens de er udstationeret. Det betyder, 
at medarbejdere fra ISS skal hjælpe med 
at klargøre og styre den daglige drift af en 
Røde Kors Base Camp. 

RØDE KORS

Først og fremmest, 
fordi jeg var med til 
at hjælpe nødlidende 
mennesker, men også 
fordi det er sjovt og 
udviklende for mig 
som person at tage et 
ansvar for en opgave, 
hvor dagligdagen er 
meget uforudsigelig.
 Senior Manager i People & Culture i ISS 
|  Dorte Sigh

I 2017 blev Senior Manager Dorte Sigh og 
teknisk chef Jens Østergaard Johansen  fra 
ISS udsendt til deres første katastrofeom-
råde. Udsendelsen gik til Florida Keys, hvor 
orkanen Irma havde skabt store ødelæg-
gelser. Katastrofeberedskabets opgave var 
at etablere en Røde Kors Base Camp, der 
skulle huse op mod 80 nødhjælpsarbejdere. 
Jens havde til opgave at opbygge og drive 
installationerne i Base Camp’en, og Dorte 
var Base Camp Manager med ansvaret for 
den daglige drift.

– Personligt var det en meget stor ople-
velse for mig at være med til at drive Base 
Camp´en. Først og fremmest, fordi jeg var 
med til at hjælpe nødlidende mennesker, 
men også fordi det er sjovt og udviklende 
for mig som person at tage et ansvar for en 
opgave, hvor dagligdagen er meget uforud-
sigelig. Der skal tages mange små og store 
beslutninger i løbet af dagen, og de fleste 
er af praktisk karakter, hvor man hele tiden 
skal finde løsninger. Der er også beslutnin-

PARTNERE
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 — 
Her er et eksempel på, hvad bidraget 
fra julegaverne på 25.050 kr anvendes 
til af Røde Kors.

ger af mere principiel betydning, hvor man 
er nødt til at tænke på den træning, man 
har fået i Dansk Røde kors, trække på sin 
erfaring fra arbejdslivet og i øvrigt bruge sin 
sunde fornuft. Alt sammen med fokus på 
at give nødhjælpsarbejderne en god base 
at arbejde ud fra, siger Dorte Sigh, Senior 
Manager i People & Culture i ISS, om sin 
udsendelse.

Familier får  
midlertidig husly

Børn får mad  
i en måned

Myggenet
Forebyggelse 

mod giftige stik

Barselspakker
Giv børn en  
bedre start

58 715 501 250
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En del af de dårligst stillede i vores 
samfund har ikke muligheden for en 
stor julemiddag eller for et dagligt, 
nærende måltid. ISS støtter derfor 
Fødevarebanken i kampen mod mad-
spild og madfattigdom i Danmark. 
Fødevarebanken er en non-profit 
organisation, der bekæmper mad-
spild og madfattigdom i Danmark. 
FødevareBanken blev grundlagt som 
en frivillig organisation i januar 2008. 
Organisationen var det første initiativ 
i Norden, som systematisk og i stor 
skala adresserede det madspild, der 
foregår i industrien og den madfattig-
dom socialt udsatte oplever.

I 2017 indgik ISS Danmark og ISS Group et samarbejde med LøkkeFonden for at hjælpe 
drenge i alderen 13-25 år med at udvikle sig fagligt og personligt, så de kan varetage et 
uddannelses- eller jobforløb. 

LøkkeFonden blev oprettet i 2012 med henblik på at sætte fokus på ’drengeproblemet’ i 
Danmark, som kommer til udtryk ved, at drenge generelt halter bagefter piger, når det dre-
jer sig om faglige kompetencer og uddannelse. Gennem projekter som Challenge og Dren-
geAkademiet arbejder fonden med at styrke drengenes motivation, lærelyst og faglighed, så 
de bliver rustet og motiveret til at få en uddannelse eller et arbejde.

– ISS og LøkkeFonden har en fælles interesse i at hjælpe mennesker, der har det svært, ind 
i fællesskabet på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. LøkkeFonden kan tilbyde 
drengene faglig- og personlig udvikling, og fra ISS kan vi tilbyde job – og uddannelsesmulig-
heder gennem vores virksomhedsnetværk og samarbejde med kommunerne.  På den måde 
kan vi sammen hjælpe de unge drenge til at få større succes i livet, siger Rya Terney, Head of 
CSR & Jobudvikling.

FØDEVAREBANKEN

LØKKEFONDEN

På den måde kan vi 
sammen hjælpe de 
unge drenge til at få 
større succes i livet.
 Head of CSR & Jobudvikling 
|  Rya Terney

I 2017 leverede ISS hver uge 10.000 
kurve med frisk frugt og grønt til 
arbejdspladser i hele Danmark. Når 
frugten har fejl eller mærker efter 
stød, må de sorteres fra, selvom de 
stadig godt kan anvendes. To gange 
ugentligt afhentede Fødevarebanken 
derfor frasorteret og overskydende 
frugt og leverede den til organisati-
oner, der arbejder med samfundets 
socialt udsatte. ISS donerede derved 
ca. 440.000 stykker frugt i 2017 til 
socialt udsatte børn, kriseramte kvin-
der og mænd, hjemløse, stofmisbru-
gere og psykisk syge.

PARTNERE
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PRESSE OG OMTALE

Vi er stolte af den store omtale, vi fik i 2017. Det viser, at  
arbejdet med CSR og mangfoldighed skaber værdi for både 
virksomheden og samfundet. Det gør det, fordi det er en 
integreret del af vores forretning og optimerer hele værdikæden 
samtidig med, at vi gør en forskel for blandt andet udsatte bor-
gere. Derudover brander det ISS som en ansvarlig virksomhed. 
På disse sider kan et lille udvalg af de mange artikler læses.

PRESSE OG 
OMTALE
I 2017 var der flere end 80 positive  
omtaler af ISS i aviserne, på nyhedssi-
tes og i tv inden for områderne CSR  
og mangfoldighed.

27 millioner kroner har Brønderslev kommune sparet 
ved en effektiv indsats for at få ledige og flygtninge 
i arbejde. Borgmester Mikael Klitgaard (V) er stolt 
over denne indsats, og det fortalte han statsminister 
Lars Løkke Rasmussen (V), der var på besøg hos AOF 
Vendsyssel i Brønderslev. Og dertil kommer, at ung-
domsarbejdsløsheden er nedbragt fra 400 til 223.

Der var en række stande på AOF, hvor der blev fortalt 
om den indsats, der gøres. Blandt andet kunne Rya 
Terney fra ISS fortælle, at det er gået godt med at få 
personer i beskæftigelse. Ud af 170 flygtninge er der 
foreløbig 11, der er kommet i gang med en IGU-ud-
dannelse, 24 er kommet i job og 43 er i gang med en 
uddannelse.

– Det er næsten 50 procent, så det er vi særdeles 
tilfredse med og stolte over, fortæller Rya Terney. 

EN MENING MED LIVET
Hos Føtex i Brønderslev er Robel Tesfom i gang 
med en IGU-uddannelse, og han er tilknyttet 
Føtex’ slagterafdeling.

– Jeg er et år henne i uddannelsen, og er vældig 
glad for at være en del af Føtex-teamet. Jeg er 
dels på Føtex’ kursuscenter og på sprogskole i 
Brønderslev, og den kombination betyder, at jeg 
hurtigt lærer dansk, siger Robel Tesfom, der for 
tre år siden flygtede fra borgerkrigen i Eritrea.

– Det er en god indsats. Det kan man lære af andre 
steder, siger Lars Løkke Rasmussen. Det er vigtigt, 
at de unge kommer i gang med en uddannelse 
eller får et job.

18. november 2017, Oplandsavisen
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Jo mere mangfoldigt teamet er, desto større krav stilles 
der til den enkelte leder. Ledere, som står i spidsen for 
mangfoldige teams, får styrket deres kompetencer inden 
for kommunikation, opbygning af relationer og talentud-
vikling. Det viser et nyt forskningsprojekt fra ISS. Ifølge 
postdoc Lotte Holck og director i People & Culture i ISS 
Lotte Hjortlund Andersen rummer den daglige ledelse 
af mangfoldige team et stort potentiale for at udvikle 
kompetente ledere, der har en mere fleksibel ledelsesstil. 
Forskningen, som er omtalt i Ledernes digitale tidsskrift 
Ledelse i Dag, viser blandt andet, at ledelse af mang-
foldige team på mange måder ligner situationsbestemt 
ledelse.

Som leder af et mangfoldigt team kan man ikke kun 
udøve én form for ledelse. Man er i stedet nødsaget 
til kontinuerligt at tilpasse sin ledelsesstil til teamets 
sammensætning, de enkelte teammedlemmers kompe-
tenceprofiler, den sociale og faglige dynamik i teamet og 
til opgavens karakter.

Om ledelsesstilen skal være instruerende, coachende, 
støttende eller delegerende, afgøres af situationen og 
sammensætningen af kompetencerne i teamet. Hvis man 
dertil lægger kulturel, sproglig og uddannelses-, genera-
tions- og kønsmæssig diversitet i teamet, kan man lodde 
dybden af den kompleksitet, som ledere af mangfoldigt 
sammensatte teams dagligt opererer i.

01. november 2017, Business.dk

12 flygtninge starter i midten af marts som IGU-elever hos 
ISS i Kalundborg. Det er kun første etape, lyder det fra virk-
somheden, som har medarbejdere fra 124 forskellige lande.

En række store virksomheder glimrer ved deres fravær, 
når det gælder ansættelsen af flygtninge som IGU-elever. 
Det gælder også den store servicevirksomhed ISS, som har 
7.200 medarbejdere i Danmark. Men snart bliver der æn-
dret på det. I midten af marts starter de første 12 flygtninge 
som IGU-elever hos ISS i Kalundborg, hvor de skal løse ren-
gøringsopgaver. Dermed kommer ISS med helt op i toppen 
af virksomheder, når det gælder antallet af IGU-elever.  

– Ting tager tid, og det har det også gjort med IGU’en. Men 
vi synes, det er en rigtig god ordning, og vi er nu klar til at 
sætte de første IGU-forløb i gang på ISS, siger Rya Terney, 
Head of ISS CSR & Jobudvikling. 

25. februar 2017, Avisen.dk

DIVERSITET  
SKÆRPER  
LEDELSESKOM-
PETENCERNE

ISS SATSER PÅ  
FLYGTNINGE
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FREMTIDENS 
INDSATS

„Sådan gør vi en forskel” er en rapport, der 
formidler de gode historier fra ISS Facility Services 
A/S, og samtidig hædrer alle medarbejdere i ISS. 
Det er også hensigten at vise, hvordan CSR-ar-
bejdet er forankret i forretningen på en enkel og 
overskuelig måde. Hvis du har nogen spørgsmål 
eller andre henvendelser vedrørende rapporten,  
er du velkommen til at kontakte; 

Ane Todbjerg Sønderstrup
Ane.Sonderstrup@dk.issworld.com

OM DENNE  
RAPPORT

I 2018 vil vi arbejde videre med at 
fremme en bæredygtig udvikling i ISS 
og i det danske samfund. Foruden det 
fortsatte arbejde med vores nuværende 
indsatsområder vil 2018 også byde på 
nye initiativer. 
Vi vil fortsætte vores målrettede arbejde 
med at skabe ligestilling mellem kønnene, 
og derfor bakker vi også op om Ligestillings-
ministeriets kampagne ’Aktion Fars Orlov’. 
Kampagnen skal sætte fokus på fædres 
mulighed for at tage forældreorlov. I ISS vil 
vi arbejde på at brede budskabet om, at 
orlov og karriere godt kan forenes. 

I 2018 vil ISS’ afdeling for arbejdsmiljø 
også fortsætte sit proaktive arbejde for 
at forbedre sundhed, sikkerhed og trivsel 
i ISS. I samarbejde med Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og 
Pension Danmark vil ISS blandt andet indgå 
i et projekt, der har til formål præventivt at 
håndtere muskel- og skeletbesvær (MSB) og 
fysiske arbejdsbelastninger.

FREMTIDEN

Derudover vil ISS indgå i et samarbejde med 
Sport One Danmark i forbindelse med en 
sundhedskampagne rettet mod service-
medarbejderne. ISS vil også i højere grad 
samarbejde med kerneleverandører om at 
forbedre ergonomiske udfordringer i forbin-
delse med vareleverancer. I foråret 2018 har 

ISS også lanceret Safety Hero-kampagnen, 
som skal tydeliggøre, hvordan man er en 
god rollemodel indenfor sikkerhed. Alle 
disse gode tiltag vil vi berette om i rappor-
ten for 2018. 

Endnu et år, hvor vi sammen gør en forskel!
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ISS FACILITY SERVICES A/S
www.iss.dk

GIV ET  ÆBLE  
TIL EN ISS’ER
I ISS hjælper vi vores kunder ved at 
gøre hverdagen lettere. Vores formål 
er at give kunderne serviceoplevel-
ser, som de ikke glemmer.  Hvis du  
ønsker at anerkende en ISS’er for en 
særlig indsats, så brug æblekortet.

Alle, der modtager et æblekort, kan samtidig nomineres til Månedens Æble. Hvis du har 
uddelt et æblekort, så indstil samtidig til Månedens Æble ved at sende en mail til maane-
densable@dk.issworld.com

Vinderen af Månedens Æble modtager en iPad mini som tak for den ekstraordinære  
indsats. Samtidig deltager vinderen af Månedens Æble i opløbet om at blive Årets Æble. 
Årets Æble vinder en tur til The Big Apple: New York.

1. Klip kortet ud  
og udfyld.

2. Beskriv, hvordan  
medarbejderen gør en forskel.

3. Giv kortet til medarbej-
deren eller dennes leder.

Tak, fordi du gør en forskel!

Medarbejderens navn:  

__________________________

Mit navn:  

__________________________

Lokation:  

__________________________

Dato:  

__________________________

Min kollega fortjerner 
et Æble, fordi:

Du fortjener et 
Æble, fordi:

LÆS MERE OM 
VORES ANERKEN-
DELSESPROGRAM


