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Denne rapport er KMD Holding ApS’ efterlevelse af den lovpligtige redegørelse
for samfundsansvar i overensstemmelse med Årsregnskabslovens §99a
samt vores efterlevelse af §99b om ligevægtig repræsentation i det øverste
ledelsesorgan.
Rapporten udgør endvidere KMD’s Communication on Progress for implementeringen af principperne i FN’s Global Compact.
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forord

Den digitale
transformation
forandrer verden
S

amfund, offentlige institutioner og private virksomheder møder
konstant krav om forandring. Grænserne for, hvordan ressourcerne
udnyttes, flyttes hele tiden. Vi udfordrer os selv, og vi bliver udfordret
af andre. Vi skal levere højere kvalitet, arbejde mere effektivt og reducere
omkostninger.
Fælles for alle er, at vi må række ud der, hvor mulighederne og potentialet
er størst. Ny og mere teknologi er ikke løsningen på alt, men er en del af
løsningen. Derfor er KMD’s kompetencer og løsninger inden for data, digitalisering, digital infrastruktur og teknologi mere relevante end nogensinde.
Jeg er stolt over, at KMD i dag leverer meget komplekse ydelser og løsninger
til både den offentlige og private sektor.
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den digitale transformation

Vi understøtter lovgivning og regulerede områder med digitale genveje.
Vi har opbygget, drifter og vedligeholder store transaktionsstørrelser og
volumener for at levere en kritisk og kompleks infrastruktur.
KMD håndterer udbetalinger for knap 400 mia. kr. om året, hvilket svarer
til ca. 20% af Danmarks BNP. I alt sikrer vi, at mere end 1,3 mio. borgere får
deres sociale ydelser hver måned. Mere end 100.000 daglige brugere af
vores sundheds- og socialløsning håndterer relationer med borgerne via 1
mio. borgerjournaler.
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Vi understøtter løsninger, som giver mere end 1 mio. forbrugere adgang til
bank- og finansielle services, og vi håndterer over 60% af præmieindtægterne i det danske markedssegment for livsforsikringer og pensioner.
Det er et stort samfundsansvar.
Siden 2012 har vi investeret 2,7 mia. kr. i ny teknologi, for at vi kan sikre, at
myndigheder og virksomheder kan udnytte potentialet i den digitale transformation. KMD’s nye investeringer og udvikling retter sig i høj grad mod at
anvende data og teknologi på nye måder. I det spor er vi godt i gang med
at indgå tættere, åbne samarbejder med kunder og andre partnere for at
skabe værdi i en hastigt foranderlig verden.
Samtidig har vi fokus på, at de nye teknologiske muligheder også giver
grundlag for øget opmærksomhed på informationssikkerhed og privacy, så
borgere og kunder fortsat kan have digital tryghed og tiltro til KMD. Ligesom der også skal være tillid til, at KMD har høj integritet og forretningsetik
i vores kultur og adfærd.
Med denne rapport beskriver vi samtidig, hvordan KMD efterlever vores løfte
om at følge FN’s principper i Global Compact.
Det er mit mål, at KMD skaber forenkling, forandring og fremskridt via digitalisering og teknologi, hvor det betyder mest. Jeg er overbevist om, at vores
tilgang til den digitale transformation styrker en ansvarlig udvikling af vores
velfærdssamfund og virksomheders konkurrenceevne.
Hvis du har input hertil, er du velkommen til at kontakte mig.

Eva Berneke
administrerende direktør, kmd
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KMD i bevægelse
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I KMD er vi bevidste om, at vores arbejde påvirker samfundet.

B

edre service til borgerne. Nye produkter til kunderne. Effektivisering af arbejdsprocesser. Stærkere samarbejde. Håndtering af ny lovgivning.
Bedre ledelses- og styringsværktøjer. Konkurrence fra
hidtil usete sider. Det er blot nogle af de udfordringer
og muligheder, offentlige organisationer og private virksomheder i dag skal navigere i.
Mere it er selvfølgelig ikke svaret på alt. Men digital
transformation hjælper med at møde nye krav og udfordringer. Derfor står det højt på agendaen i et samfund
i forandring.
KMD på flere markeder
Det er ikke kun verden, der forandrer sig. Det gør KMD
også. Vi er i dag en helt anden virksomhed end for blot
få år siden. Vores monopol på at levere it til danske kommuner er fortid. Det er godt for KMD og vores kunder.
Konkurrence skaber udvikling og forandring.
Vores strategi “KMD på flere markeder” indebærer, at vi
samarbejder med kommuner, regioner, statslige myndigheder og institutioner. Dertil kommer vores stigende
marked med en lang række af Nordens mellemstore
og store private virksomheder. Et privat marked, som vi
løbende udbygger med opkøb af bl.a. Banqsoft (2015),
Edlund (2016) og senest In2media group, som blev til
det nye Charlie Tango i 2017. KMD er på vej ud over Danmarks grænser, primært til Norge, Sverige og Finland,
inden for både den offentlige og private sektor.

Den vedvarende digitale transformation
Førhen blev digitalisering omtalt som at sætte “strøm
til papiret”. Det er fortid. Nye digitale og teknologiske
muligheder er kommet ind på vores radar, og de ændrer
vores tilgang til at digitalisere processer og anvende
data. KMD arbejder med cloud, machine learning, kunstig intelligens, augmented reality og robotics for at
omsætte dem til en dansk og skandinavisk kontekst.
De teknologiske muligheder medfører også nye dilemmaer og perspektiver for samfundet. Det kræver tæt dialog og samarbejde mellem kunder, beslutningstagere,
borgere og os i de kommende år, så vi fastholder en
stærk digital tillid, inklusion og tryghed i befolkningen.
Vores samfundsmæssige fodaftryk
KMD’s væsentligste samfundsmæssige påvirkning sker
med vores løsninger til offentlige myndigheder og institutioner, organisationer og private virksomheder. Det er
det, omverdenen og vi retter fokus mod – vores udvikling, drift og vedligehold af digitale løsninger, databehandlinger samt databeskyttelse. Samfundsløsningerne
bliver beskrevet i “Vi gør en forskel” på side 10-15.
KMD’s samfundsengagement er også mentorskaber,
partnerskaber og donationer i samarbejde med relevante samfundsaktører. Udvalgte partnerskaber og initiativer belyses i afsnittet “Vi deler vores erfaring” på
side 16-17 og “Vi udvikler fremtidens kompetencer”
på side 26-27.
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kmd i bevægelse

I KMD er der fem væsentlige CSR-temaer, der kræver
særlig opmærksomhed. I beskrivelsen af temaerne
indgår relevante og udvalgte politikker, handlinger og
resultater fra 2017. Det drejer sig om:

“

Den digitale transformation
ændrer hverdagen for os alle og
samfundet som sådan. Derfor er
vi i tæt dialog for at afprøve de
nye teknologier sammen med
kunder og brugere. Det giver
et reality check på, om vi er på
rette, ansvarlige vej.”
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Betina Hagerup, direktør, strategy, technology &
communication, kmd
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Cyber- og informationssikkerhed

Databeskyttelse og privacy

Medarbejdere og ledere

Databehandling og dataopbevaring for
kunderne skaber en risiko for hacking af
centrale registre samt personlige data og
virksomhedsdata. Vores cyber- og informationssikkerhed er derfor i højsædet for at
kunne modstå angreb og undgå sikkerhedsbrister. Det beskrives på side 18-19.

Brug af data og deling af data kan give god
værdi for vores offentlige og private kunder.
Samtidig er vi bevidste om borgernes ret til
privatliv – privacy – som vi skal værne om.
Læs mere om det på side 20-21.

KMD’s medarbejdere og ledere er sammen
med vores teknologiske partnere fundamentet for vores vedvarende succes
og vækst. Kompetencebehovet ændrer
karakter med den digitale transformation.
Derfor har KMD fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, fastholde
og udvikle de rette kompetencer, hvilket
omtales på side 22-25.
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Forretningsetik

Miljø og klima

KMD har et grundlæggende mål om at
bidrage positivt til samfundet, herunder at
virksomheden opererer ansvarligt på fair
og lige vilkår. Derfor har vi klare politikker,
rammer og processer, der skal sikre, at vi
håndterer de risici, som vi er stillet over
for. På side 28-31 beskrives de tiltag, vi
har sat i værk i forhold til især antikorruption, konkurrenceret, skat og ansvarlig
leverandørstyring.

KMD’s vedvarende arbejde med klima og
miljø har betydet, at vi formår at reducere
vores energi- og ressourceforbrug i forhold
til vores økonomiske vækst. Her er det særligt energi til kontorer og driftscentre, affald
samt transport, der har ressourcemæssig
belastning. Det gennemgås på side 34-35.
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perspektiv

Vi skaber
sammenhæng
K

MD arbejder kontinuerligt for at skabe sammenhæng for borgerne på tværs af forvaltninger, for
at effektivisere kommunernes og regionernes
virke og for at forbedre servicen til borgerne. Bedre sammenhæng er et gennemgående tema i KMD’s løsninger
inden for bl.a. social-, sundheds-, beskæftigelses- samt
børn- og ungeområdet.
Et konkret eksempel er fra Slagelse, hvor KMD har hjulpet med at skabe gennemsigtighed og sammenhæng i
KOL-rehabiliteringen.
Bedre sammenhæng i borgerforløb
I Slagelse arbejder kommune og sygehus sammen i et
tværsektorielt projekt for at undersøge, hvordan de kan
tilbyde nye muligheder for rehabilitering til borgere med
lungesygdommen KOL. I projektet kommunikerer deltagere og ansatte fra kommunen og sygehuset via KMD’s
mødeværktøj til onlinemøder.
Videomøderne bliver brugt til onlinetræning, individuelle samtaler, undervisning og cafémøder for deltagerne.
Sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter og
andre projektmedarbejdere har også tværfaglige møder
via platformen.

er nogle udfordringer, så kan jeg tage det op i sygeplejesamtalerne med borgeren. Der er mange forskellige
behov, og det kan være svært med koordineringen. Det
er vigtigt, at vi ikke står og siger noget forskelligt,”
siger Anne Marie Dalsgaard Sloth, hjemmesygeplejerske
i slagelse kommune.

De første hold af KOL-patienter har allerede afsluttet
forløbet.
Projektet bliver evalueret i slutningen af 2018, hvor der
bliver offentliggjort videnskabelige artikler om projektets resultater.
Nyt projekt om udfordringer
KMD udvikler sammenhængsløsninger i tæt samarbejde
med kommunerne. Eksempelvis har Rudersdal Kommune og KMD sammen analyseret sammenhængsudfordringerne på kommunens ældreområde og er nu klar
til at udvikle en digital løsning, der sikrer løbende kommunikation og et samlet overblik på tværs af forvaltningerne i kommunen og ikke mindst mellem kommune,
borgere og pårørende.

“Det er ikke nødvendigt at mødes fysisk. Vi logger bare
på og går patienterne igennem og snakker om, hvordan
det går, så vi sikrer, at vi kører mod samme mål. Ofte bruger vi også hinanden til faglig sparring, i forhold til hvordan det går med træningen, og hvis der eksempelvis
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sammenhæng

“

I KMD investerer vi i at udvikle digitale velfærdsløsninger, der skaber bedre borgerforløb og grundlag
for øget samarbejde på tværs af forvaltninger i kommunen, mellem kommuner og på tværs af sektorer.
Der er nemlig ingen tvivl om, at sammenhæng i borgerforløb er et af de helt store temaer i kommuner
og regioner netop nu – og i fremtiden.”
Mette Louise Kaagaard, direktør, local government, kmd
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samfundsløsninger

Vi gør en forskel

“

Vi arbejder på, at de mange komplekse love får liv for den enkelte
borger. Korrekt udbetaling til korrekt tid er vores kerneydelse.
KMD it-understøtter knap 400 mia. kr. i årlige udbetalinger. Det er
en stor opgave, som KMD har mere end 40 års historik i at løfte.”
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Ole Jensen, direktør, case & benefits, kmd

D

anmark er under forandring. Den digitale transformation har ændret den offentlige og private
sektor igennem de seneste årtier. Opgaver og
aktiviteter, der for bare 10 år siden tog dage, måske
uger, at håndtere, kan i dag ordnes på næsten ingen
tid. Det glemmer vi ofte i den foranderlige verden.

bliver
født

starter i
vuggestue

Danmark er blandt de lande i verden, som har været
bedst til at tage de digitale muligheder til sig. KMD har
været omdrejningspunktet for store dele af denne
udvikling – særligt i den offentlige sektor. Det er vi stolte
af.

P-DATA

KMD Institution
KMD Debitor

KMD med fra “vugge til krukke”
Man møder KMD’s løsninger formentlig uden at
bemærke det. Vores løsninger er med igennem alle
livets faser, fra man bliver født over til skolegang,
arbejde, pensionisttilværelse, og indtil man går bort –
se figuren til højre, “fra vugge til krukke”.
Når det går som smurt i den digitale verden, opdager
man det ikke. Rent faktisk har vores løsninger under
den såkaldte transitionsaftale med KOMBIT (en aftale
vedrørende leveringssikkerhed i forbindelse med konkurrenceudsættelse af de tidligere monopolsystemer)
en oppetid tæt på 100%, også selv om aftalen blot indebærer en oppetid på minimum 98%.
Når man arbejder med milliarder af transaktioner og
sager med komplekse arbejdsgange og regulering, så
opstår der fejl. Det sker også for os. I løbet af 2017 er
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bliver
gift

P-Data

køber
bolig

KMD Easy Energy
BBR-register
KMD ESR

vi gør en forskel

det sket flere gange. Det retter vi hurtigt op, således at
den enkelte kunde og borger ikke får for stor gene heraf.

Ligeledes har KMD i 2016-2017 været involveret
i statens arbejde med et nyt kodeks for det gode
kunde-leverandør-samarbejde.

starter i
folkeskole

får det første
kreditkort

starter videregående uddannelse

KMD Stafetlog
KMD Elev
KMD Personale

Banqsoft

STADS
DANS

leaser en
bil

starter
job

søger
job

stemmer
til valg

Banqsoft

KMD Sygedagpenge
KMD Opus (offentlig)
KMD Perspektiv (privat)

KMD Føniks
KMD Aktiv
KMD Momentum

KMD Valg

bliver
skilt

går på
pension

bliver
syg

går
bort

P-Data
KMD UHB

KMD Pension
LIFELINK (privat)

KMD Nexus

P-Data
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I den forbindelse har KMD også dialoger med offentlige beslutningstagere om at skabe en mere digitaliseringsparat lovgivning. En lovgivning, der er mere
digitaliseringsparat, vil bedre kunne effektivisere
administrationen, forbedre borgerservicen og styrke
retssikkerheden.

samfundsløsninger
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Med åbne døre
Vores succes er, når “tingene snurrer” hos slutbrugeren.
Derfor har vi mere end 10.000 besøg af brugere årligt på
vores lokationer, hvor vi både kan undervise og lytte til,
hvordan de ser vores løsninger udvikle sig bedst muligt.
Den åbne tilgang gælder i dag også i stigende grad for
selve it-løsningerne. KMD har været med til at bygge
løsninger i siloer. Men i dag handler det om at skabe
sammenhænge og digitale platforme med åbne ud-/
indgange – API (Application Programming Interface).
Her kan andre leverandører som f.eks. iværksættere
integrere deres løsninger. Det sker bl.a. på social- og
sundhedsområdet, hvor vi integrerer med over 20 forskellige andre løsninger via åbne API’er. Det giver plads
til nye løsninger og innovation i kommuner og regioner.

Formål: Sikre et sundt liv for alle og
fremme trivsel for alle aldersgrupper
Delmål 3.5
Forebyggelse og behandling af stofmisbrug,
herunder narkotikamisbrug og skadelig
brug af alkohol, skal styrkes.
Delmål 3.8
Der skal opnås universel sundhedsdækning,
herunder beskyttelse mod økonomiske
risici, adgang til livsvigtige sundhedsydelser
af høj kvalitet og adgang til sikker og effektiv livsvigtig kvalitetsmedicin og vacciner til
en overkommelig pris for alle.

KMD understøtter FN’s verdensmål
I KMD arbejder vi med løsninger, der understøtter udviklingen af en række af FN’s verdensmål (Sustainable
Development Goals). Verdensmålene omfatter 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande.
Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til
2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling.
Vi er stolte over at være med til at skabe en positiv udvikling. Det gør vi ved at have brugbare løsninger på fem
prioriterede mål og deres respektive delmål. Og vi gør
det ofte ved at bygge partnerskaber med offentlige partnere – men også i dialog med civilsamfundet.
Forretningsmodel
Igennem vores digitale løsninger er vi med til at udvikle

Formål: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for
livslang læring

Formål: Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en
overkommelig pris

Delmål 4.1
Inden 2030 skal det sikres, at alle piger
og drenge gennemfører gratis, rummelig
grundskoleuddannelse i høj kvalitet, der
fører til relevante og effektive læringsresultater.

Delmål 7.1
Inden 2030 skal alle sikres adgang til
pålidelig og moderne energiforsyning til en
overkommelig pris.

Delmål 4.6
Inden 2030 skal alle unge og en væsentlig
del af voksne, både mænd og kvinder, have
opnået færdigheder i at læse og regne.

© kmd

Delmål 7.3
Inden 2030 skal den globale hastighed for
forbedring af energieffektiviteten fordobles.

vi gør en forskel

samfundet inden for en lang række områder. Vi spiller
derfor en aktiv rolle i samspil med offentlige myndigheder, organisationer, private virksomheder og teknologipartnere for at forbedre borgernes og brugernes
hverdag.
Digitalisering er i dag allestedsnærværende, og derfor
er dette overblik over vores kerneaktiviteter og outputs
ikke fuldt ud dækkende for vores bidrag.
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Se forretningsmodel på side 14-15

Formål: Fremme vedvarende, inklusiv
og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og
produktiv beskæftigelse samt anstændigt
arbejde til alle

Formål: Støtte fredelige og inkluderende
samfund. Give alle adgang til retssikkerhed
og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Delmål 8.2
Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk
opgradering og innovation, bl.a. gennem
fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

Delmål 16.7
Der skal sikres lydhøre, inkluderende,
deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

Delmål 8.6
Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke
er i beskæftigelse eller under uddannelse,
væsentligt reduceres.

Delmål 16.9
Inden 2030 skal der gives en retlig identitet
til alle, herunder fødselsregistrering.

Delmål 8.10
Styrke indenlandske finansielle institutioners kapacitet til at fremme og udvide
adgang til bankforretninger, forsikring og
finansielle tjenesteydelser.

csr-rapport 2017

Formål: Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke
midlerne til at nå målene
Delmål 17.17
Tilskynde til og fremme effektive offentlige
partnerskaber, offentlig-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som
bygger på erfaringer og ressourcestrategier
fra partnerskaber.

Ressourcer

Teknologi
Samarbejde med teknologiske partnere
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Human resources
3.000+ velkvalificerede
teknologiske medarbejdere, domæne- og forretningsspecialister m.fl.

KMD’s kerneaktiviteter og løsninger

Sundhed og social
•
Hjælper fagpersoner med at hjælpe borgere med særlige behov – på tværs af sektorer,
forvaltninger og institutioner
•

Sikrer, at borgernes forløb hænger sammen på tværs, og skaber overblik over bevilgede
ydelser og den bagvedliggende økonomi

•

Giver borgerne adgang til egne journaler

•

Understøtter til enhver tid gældende lovgivning og nationale standarder, herunder det
fælles medicinkort og kommunikation til læge- og hospitalssystemer

Børn, læring og uddannelse
•
Hjælper forældre med at opskrive deres børn i institution og skole
•

Sikrer lettere administration og overholdelse af lovkrav samt giver ledere i forvaltning,
skole og institution overblik

•

Styrker elevers trivsel og læring via moderne læringsplatform

•

Koordinerer den forebyggende indsats på tværs af faggrupper og forvaltninger og sikrer
en tidlig indsats i kommunerne for udsatte børn

Energi og forsyning
•
Understøtter de centrale processer hos danske energi- og forsyningsvirksomheder – fra
opsamling og behandling af målerdata til opkrævning og kundeservice
Udvikling og
innovation
På tværs i KMD: fra KMD
Venture til et af Danmarks
største centre for softwareudvikling

Interessenter
Inddragelse af slutbrugere
og beslutningstagere i
operationelle og strategiske beslutninger

•

Hjælper energiforbrugere med at optimere deres ressourceanvendelse og spare både
penge og CO2

Ydelser og udbetalinger
•
Understøtter sygedagpengerefusion til arbejdsgivere og sygedagpenge til lønmodtagere
•

Håndterer mere end 30 forskellige kontanthjælpsydelsessatser for at kunne udbetale
boligstøtte og kontanthjælp

•

Håndterer løsning, der udbetaler social pension til Danmarks folke- og førtidspensionister

•

Understøtter mere end 80 forskellige offentlige udbetalingstyper

•

Drifter den nationale NemKonto

•

Understøtter udbetaling af løn til offentlige og private medarbejdere

Job og udvikling
•
Hjælper arbejdsløse borgere i job ved at understøtte jobcentermedarbejderes arbejde
med deres planer og mål og progressionsmålinger samt forbedre deres kommunikation
med virksomhederne
•

Hjælper a-kasser med at få arbejdsløse i job og sikrer udbetaling af dagpenge samt hjælper fagforbund med at servicere, rådgive og videreudvikle deres medlemmer

Liv og pension
•
Understøtter udarbejdelse af liv- og pensionspolicer og -aftaler samt sikrer porteføljestyring, rapportering, indberetning og analyse
•
Finansiel kapital
Massive investeringer i
egen software og opkøb

Håndterer ind- og udbetalinger af præmier

Bank og finans
•
Hjælper finansielle kunder med indsigt og data og styrker graden af automatisering og
selvbetjening i kundernes løsninger
•

Sikrer, at finansielle virksomheder er på forkant med kundernes krav og forventninger
samt ny lovgivning og compliance

Valg og administration
•
Sikrer valgkort til vælgere ved kommunal-, regional-, folketings- og EU-parlamentsvalg
•

Sikrer korrekt registrering af vælgerfremmøde på afstemningsstederne og håndterer den
digitale indberetning af valgtallene

•

I offentlige forvaltninger sikrer vi dokumentation og arkivering af samlede
sagsbehandlingsprocesser

© kmd

Outputs

Sundhed og social
•
Mere end 100.000 daglige brugere i kommuner og regioner anvender vores løsninger
med ca. 1 mio. borgerjournaler
•

Benyttes af mere end 50 forskellige faggrupper – socialrådgivere, PPR-psykologer, pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, demenskonsulenter, ergoterapeuter, depotmedarbejdere, misbrugskonsulenter, økonomer og mange andre

•

KMD håndterer en mellemkommunal afregning på det sociale område for mere end 8 mia.
kr. om året

•

850 skoler – og dermed over 300.000 elever, omtrent 60.000 lærere og pædagoger samt
over 370.000 forældre – anvender vores læringsplatform

•

503 skoler anvender vores digitale elevadministrationssystem

•

KMD hjælper unge med at få kvalificeret vejledning til uddannelsesvalg. Omtrent halvdelen af landets unge får vejledning til valg af ungdomsuddannelser via brobygning.net

Energi og forsyning
•
Håndterer data fra mere end 2 mio. målere på tværs af Danmark og sikrer opkrævning af
20 mia. kr. årligt for vores kunder
•

Hjælper vores kunder med energibesparelser i størrelsesordenen 15-25% ved at vise
forbruget på en transparent måde og gennem samarbejde med energirådgivere

Ydelser og udbetalinger
•
Vi understøtter udbetaling af bl.a. 1,2 mia. kr. i boligstøtte
•

Over 1,3 mio. borgere i Danmark og udlandet modtager hver måned social pension.
Vi udbetaler årligt mere end 150 mia. kr. i social pension

•

Samlet set håndterer vi ca. 43 mio. transaktioner om året for at udbetale knap 400 mia.
kr. årligt

•

Vi udbetaler løn til ca. 1,1 mio. medarbejdere i den offentlige og private sektor

Job og udvikling
•
Over 40 kommunale jobcentre understøttes med hjælp til beskæftigelsesindsatsen
•

Knap 550.000 danskere understøtter vi i deres medlemskab af forbund/a-kasser

Liv og pension
•
Understøtter 12 ud af 18 liv- og pensionsselskaber i Danmark og håndterer dermed mere
end 60% af de danske præmieindtægter inden for liv og pension
Bank og finans
•
Understøtter en finansiel kunde med en end-to-end fuldautomatiseret platform til over
1 mio. slutbrugere

Valg og administration
•
Ved KV/RV 2017 printede KMD 4,3 mio. valgkort til stemmeberettigede danskere
•

1.100 valgsteder benytter vores valglister, og vi håndterer brevstemmer, der udgør ca.
10% af stemmerne

•

KMD Valg understøtter resultatformidlingen i DR og TV 2 på valgaftenen

•

Vi understøtter digitale og mobile arbejdsgange i offentlige myndigheder med den mest
udbredte ESDH-løsning

csr-rapport 2017
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Børn, læring og uddannelse
•
Mere end 130.000 børn opskrives årligt til pasningstilbud

16

engagement

Vi deler vores
erfaring
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vi deler vores erfaring

D

er er personer, som står uden for arbejdsmarkedet og kan have vanskeligt ved at komme ind
i normalt arbejde. Derfor er ledere og medarbejdere i KMD engageret i at dele deres viden og kompetencer med folk uden for arbejdsmarkedet. Det sker
gennem aktive mentorskaber, hvor vi bringer vores
kompetencer i spil.

KMD stiller sine kompetencer til rådighed gennem mentorskab. I 2017 gennemførte KMD otte mentorskaber,
hvoraf fem er afsluttet og har resulteret i et job.

“

17

Vejen hjem for veteraner
KMD har siden 2016 været engageret i arbejdet mellem
krigsveteraner og erhvervslivet. Vejen fra militær til civil
er langtfra altid enkel for veteraner, der har arbejdet for
Danmark i verdens brændpunkter. En stor gruppe af
ressourcestærke veteraner har opbygget unikke kompetencer, der er afprøvet under til tider ekstreme forhold, men de mangler ofte vejledning for at omsætte
det til kompetencer i erhvervslivet. “Velkommen hjem”
er en organisation stiftet af bl.a. KMD, som ønsker at
skabe bedre vilkår for veteranerne, bl.a. gennem aktivt
mentorskab.

Man kan rigtig meget, når man
har været i forsvaret, men at få
forklaret de kompetencer, man
har, til en civil verden har været
en udfordring. Mette [KMD-mentor] har hjulpet mig med at få
oversat mine kompetencer.”

“De udfordringer, som den store gruppe af ressourcestærke veteraner møder, når de ønsker at skifte til
en civil karriere, har hidtil været overset. Som virksomhed kan vi være med til at løfte dette samfundsansvar ved gennem mentorskaber at bidrage med vores
kernekompetencer, herunder vores viden om, hvilke
kompetencer erhvervslivet efterspørger,” siger Søren
Amund Henriksen, direktør, central government, kmd,

og bestyrelsesmedlem i “Velkommen hjem”.
Hjælp til andre
Siden 2016 har KMD samarbejdet med Dansk Røde Kors
om flygtningementorskaber med det formål at integrere flygtninge hurtigere på det danske arbejdsmarked. I 2017 har KMD haft 10 flygtninge i mentorforløb
i Ballerup, hvoraf otte efterfølgende kom videre i job,
uddannelse eller meningsfyldt praktik.
Ud over vores samfundsengagement i Danmark støtter
KMD med donationer og mentorskab lokale børnehjem i
Indien og Polen, hvor vi har vores globale ressourcecentre. I Polen samarbejder vi også med organisationen
Warsaw Family omkring frivillig lektiehjælp fra medarbejderne til børn med ADHD.
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Nicky Thyboe,
veteran, scrum master, kmd
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tema

Cyber- og
informationssikkerhed
Den digitale transformation kan i dag ikke stå alene, uden at
myndigheder, virksomheder og borgere forholder sig til cyberog informationssikkerhed. Adgang til og beskyttelse af information har altid været en udfordring. Alligevel har den hastigt
stigende digitalisering markant ændret behovet for sikkerhed,
og det fortsætter.

© kmd

cyber- og informationssikkerhed

Den evige balance mellem brugervenlighed og sikkerhed spiller således en stadigt større rolle. Vi skal internt
sikre os i relevant grad, men ikke i et sådant omfang, at
vi sætter brugervenligheden over styr og på den måde
risikerer, at brugere af de digitale løsninger finder på at
omgå sikkerheden på egen hånd.
KMD håndterer en stor mængde fortrolige og personlige data for borgere, virksomheder og myndigheder.
Vores kunder har tillid til, at vi håndterer disse data på en
korrekt og sikker måde. Derfor har vi skærpede interne
sikkerhedskrav.
Ingen kan nogensinde garantere 100% it-sikkerhed.
Heller ikke KMD. Men vores mål er at beskytte alle
de data, som vi er ansvarlige for og behandler, imod
cyberangreb og hacking. Vi anerkender og tager det
meget alvorligt, at det er vores ansvar at være med til
at beskytte virksomheders, myndigheders og borgeres
data på allerbedste vis.
Vi er alle afhængige af digitale løsninger døgnet rundt.
Derfor arbejder vi sammen med kunderne om at skabe
balance mellem trusler, risici, brugervenlighed og
økonomi.

Det har vi gjort
Gennemført øvelse i Business Continuity Management (BCM) med deltagelse af KMD’s topledelse
Igangsat implementering af yderligere værktøjer til
højnelse af sikkerheden – bl.a. værktøj til styring af
BCM samt værktøj til gennemførelse af sikkerhedsopmærksomhedskampagner
Taget initiativ til branchekodeks for håndtering af
hackere i IT-Branchen
Deltaget i Det Strategiske Samarbejdsforum for
Cybersikkerhed under Center for Cybersikkerhed.
Arbejdet fortsætter i 2018
Udarbejdet undervisningsforløb for kunder i
informationssikkerhedsstyring i forhold til kontrol og governance ud fra et forretningsmæssigt
perspektiv
Skærpet reaktionstiden i vores Security Analytics
Center og stillet yderligere krav til sikkerhedstiltag, der reducerer risikoen for at blive ramt
af hackerangreb. Resultatet er, at KMD ikke har
været påvirket af de seneste store internationale
ransomwareangreb

ISO 27001 for informationssikkerhed er en retningslinje
for vores arbejde. KMD har siden 2014 været certificeret i henhold til ISO 27001-standarden, og denne standard er krumtappen i vores risikobaserede arbejde med
informationssikkerhed.

“

Vores ’licence to operate’ går gennem vores ansvar for
andres data. Det er derfor afgørende, at cyber- og informationssikkerheden er i top. KMD har investeret i sikkerhed, bl.a. i vores unikke Security Analytics Center.”
Jan Olaf Olsen, afdelingschef, group security, kmd

csr-rapport 2017

19

H

ackerangreb professionaliseres, og der arbejdes
hurtigt. Og truslen kommer ikke kun udefra –
den kommer i høj grad også indefra i form af
medarbejdere, der handler uopmærksomt og i uoverensstemmelse med sikkerhedspolitikker.
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tema

Databeskyttelse
og privacy
Som databehandler for offentlige myndigheder og private virksomheder bærer KMD et stort ansvar. Vi ser databeskyttelse og
privacy som en del af alle borgeres grundlæggende menneskerettigheder. Det er vores mål i arbejdet med digitale løsninger at
sikre borgernes rettigheder hertil.

© kmd

databeskyttelse og privacy

Det har vi gjort
Videreført Data Protection Officer-funktion
Igangsat implementering af databeskyttelse gennem design og standardindstillinger

Hackingbølger med økonomisk tyveri og identitetstyveri samt virksomheders øgede kommercielle brug og
salg af data har skærpet fokus på privacy. EU-persondataforordningen, som træder i kraft i maj 2018, er et
resultat heraf. Den bygger på nationale persondataregler, men sætter skarpere sanktioner for overtrædelse.

Indført princip i relevante løsninger om “fra aktindsigt til sagsindsigt”, så borgerne lettere kan se
deres data i den offentlige forvaltning

Hvordan løfter KMD persondataansvaret?
Allerede i dag løfter KMD en stor opgave med at beskytte
borgernes privatliv. Samtidig arbejder vi for øget anvendelse af data for at skabe bedre sammenhæng, bedre
brugeroplevelser og bedre beslutningsgrundlag til gavn
for borgere og brugere.

Uddannet og undervist ledere og medarbejdere i de nye krav, der er en del af det implementeringsteam, som bliver direkte berørt af
EU-persondataforordningen

Vi bestræber os på at håndtere denne til tider dobbelthed bedst muligt. Begge dele vil fortsat være forenelige
med EU’s persondataforordning. Myndigheder og virksomheder bliver fremadrettet mødt med bl.a. skærpede
krav til formulering af formålet med indsamlingen og
behandlingen af data. Jo bedre formålsbeskrivelser, jo
bedre brug af data.
KMD har i de seneste år arbejdet for at indrette sine
forretningsprocesser og it-systemer sådan, at forordningen efterleves, og vi sikrer de store mængder af
persondata, vi håndterer for kunderne. Et arbejde, der
fortsætter ind i 2018.

Udarbejdet kortlægning af 150 områder/systemer
ift. persondata og efterfølgende handlingsplan

Gennemført webinar for over 700 medarbejdere i
KMD
Udviklet obligatorisk e-læringskursus om behandling af persondata i KMD; målet er, at alle medarbejdere skal gennemføre kurset i starten af 2018
Opdateret KMD’s aftaleskabeloner med nye
databehandlervilkår
Opdateret og indgået ny databehandleraftale med
vores eksisterende kunder og leverandører.
Arbejdet forsætter i 2018

Vi har arbejdet med nye løsninger på flere relevante
borgernære områder som beskæftigelse, sundheds- og
social- samt institutionsområdet med henblik på at øge
gennemsigtigheden. Her gives ganske enkelt adgang
til indsigt i egen sag for den registrerede. For borgeren
betyder det, at man lettere kan få indblik i, hvor man
står i sagsbehandlingen, uden at man behøver søge
aktindsigt.
I 2017 har vi arbejdet med de kunder, som er dataansvarlige, om, hvordan de skal sikre efterlevelse af
persondataforordningen, herunder udarbejdet vejledninger i implementering af lovgivning og beskrivelse af
retningslinjer, lavet rollebaseret adgangskontrol og rettighedsstyring samt logget alle handlinger i systemerne.
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P

rivacy har igennem mange år været på dagsordenen både i Danmark og internationalt. Derfor
har vi i dag nationale persondatalove. I Danmark
har vi traditionelt set stor tillid til offentlige myndigheder, så indsamling af data har ikke tidligere vakt grund til
bekymring eller større eftertanke for den registrerede.

tema
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Medarbejdere
og ledere
Nye teknologiers hastige udvikling og nye forretningsområder
kombineret med ansvaret for store dele af landets kritiske digitale
infrastruktur stiller høje krav til udviklingen af medarbejdere og
ledere i KMD.

D

en teknologiske udvikling sker i disse år med
en markant hastighed, og kunderne forventer
innovative løsninger med anvendelse af den
nyeste teknologi. Det skaber et behov for kompetenceudvikling blandt medarbejdere og ledere. Samtidig
driver og udvikler KMD en stor del af landets kritiske
digitale infrastruktur, som er bygget på hidtidige teknologier. Det skaber et dobbelt kompetencebehov.

det hele tiden vores mål at sikre de rette kompetencer
til opgaverne i dag og i morgen.

Flersporede karriereveje
Denne udfordring adresserer vi bl.a. gennem vores
transparente karrieremodel for at udvikle og fastholde
dygtige medarbejdere til at varetage de forskellige
udviklingsopgaver.

Vi går op i, at medarbejdere og ledere føler sig sunde,
og at man trives godt. Gennem et sundt arbejdsmiljø
og forskellige sundhedsfremmende tiltag arbejder vi
kontinuerligt på at reducere sygefraværet og forebygge
stressrelaterede sygdomme. I 2017 var sygefraværet
3,1%, en forbedring fra 2016, hvor det lå på 3,3%.

Vores karrieremodel har seks it-hovedspor: Architecture, Consulting, Delivery Management, Development,
Project Management og Testing. Det er med til at skabe
en gensidig forståelse og relation mellem leder og medarbejder. Karrierevejene bliver dermed synlige, så den
enkelte kan se, hvad der skal til for at avancere. Det
skaber overblik på tværs af organisationen. De gode
muligheder for at udvikle sine kompetencer og interesser betyder, at vi besætter hver femte stilling med
interne kandidater.
Og så arbejder vi målrettet på at få de skarpeste nyuddannede og kvalificerede kandidater fra danske og
udenlandske universiteter med om bord. Dermed er

En attraktiv arbejdsplads
KMD er en mangfoldig arbejdsplads, og derfor lægger
vi vægt på, at alle medarbejdere uanset køn, etnicitet,
alder, religion og seksuel orientering har de rette og lige
vilkår til at udføre deres arbejde.

KMD har gennem flere år været i gang med at omstille
virksomheden og medarbejderne til fremtiden. Det skaber helt naturligt nogle udfordringer, som også afspejles
i medarbejdertilfredsheden.
Derfor er medarbejdertilfredshed af KMD’s topledelse
blevet identificeret som et ud af fem virksomhedskritiske “must-wins”. Vi er kommet et langt stykke ad den
rette vej, bl.a. med øget inddragelse samt styrket dialog,
men det skal blive bedre. I 2017 er det lykkedes os at
forbedre medarbejdertilfredsheden i vores kvartalsvise
undersøgelser med gennemsnitligt 2,7 indekspoint i
forhold til 2016.
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medarbejdere og ledere

Det har vi gjort
For at sikre de rette kompetencer

KMD har stort fokus på at tiltrække
og udvikle de dygtigste medarbejdere, så vi hele tiden tilbyder de
bedste teknologiske løsninger til
vores kunder.”
Peter Albrechtsen, fungerende direktør,
human resources, kmd

Gennemført KMD Graduate: et toårigt program,
hvor nyuddannede udvikler deres talent gennem
opgaver, undervisning, mentormøder og et nyt
graduatenetværk
Faciliteret faglige fællesskaber: netværk, inspiration
og faglig sparring på tværs af organisationen inden
for udvalgte teknologier og domæner
Det har vi gjort
For at skabe en attraktiv arbejdsplads

I KMD har vi en unik bredde i vores teknologianvendelse, fordi vi både udvikler vores egne produkter og
driver store implementeringsprojekter inden for en lang
række områder. Derfor er vi fortsat en attraktiv arbejdsplads med en oplagt “legeplads” for medarbejdere og
ledere med passion for digitalisering og teknologi, der
vil gøre en samfundsmæssig forskel.

Anvendt kontinuerlig måling af medarbejdertilfredshed og -trivsel med fire årlige pulsmålinger
og en omfangsrig trivselsanalyse hvert andet år til
at kvalificere dialogen mellem medarbejdere og
ledere
Gennemført lederudviklingsprogrammer for alle
niveauer
Lavet samarbejde med Dansk Røde Kors og “Velkommen hjem” om mentorordninger
Udarbejdet kampagne for flere fædre på barsel
Skabt fokus på sundhed og trivsel, bl.a. i en række
velfungerende sociale foreninger og sportsklubber,
samt deltagelse i store fælles events såsom velgørenhedskoncerten “Engage” for veteraner, KMD
IRONMAN og KMD 4:18:4
Fastholdt KMD’s sundhedsordning, hvor medarbejderne bl.a. kan benytte sig af gratis sundhedsbehandlinger på arbejdspladsen
Uddannet stress-spottere, der skal yde en tidlig
indsats mod stress
Lanceret en onlinesundhedstest og guiden
Sundhedsprocenten i 2017 i samarbejde med
Sampension
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“

Gennemført KMD Microsoft Academy: et specielt
uddannelses- og ansættelsesprogram for nyuddannede med særligt fokus på Microsofts .NET

tema

Kompetencer

33 %
26 %

Andelen af nyansatte, der kommer direkte
fra universitetet eller med kort erhvervserfaring

27 %
45

Antal nyansættelser i Graduate Program

27
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2016

2017

“

KMD er en attraktiv arbejdsplads, og vores spændvidde gør, at der er plads til interne skift i arbejdsområde og landsdel. Vi ser i dag, at markedet er modnet,
konkurrencen er blevet hårdere, og det ændrer
vilkårene. Jeg oplever, at vores nærmeste ledelse gør
en stor indsats for at skabe en god arbejdsplads. De
er meget lyttende, og der gøres meget for et godt
sammenhold.”
Bent Grøn, it-service koordinator, operation, 30 år i kmd

© kmd

2018

medarbejdere og ledere

I forhold til erhvervslivet generelt set og it-branchen
specifikt er kvinder i KMD meget stærkt repræsenteret
på øverste ledelsesniveau. Her er 36% kvinder i de to
øverste ledelseslag, og dermed er KMD på rette spor
for at vise de lige vilkår internt og skabe inspiration
eksternt.

KMD har sat sig et mål om at have en andel af kvindelige ledere, der er proportional med antallet af kvindelige ansatte. I 2017 udgjorde kvinderne 24% af lederne
på alle ledelsesniveauer, og dermed kan vi forbedre os
her. For at sætte handling bag ordene har mere end 50
kvinder deltaget i KMD’s “Leadership Development Program” i 2017, og der udgjorde kvinderne 33% af deltagerne i årets lederprogram.
I KMD’s bestyrelse er der for tiden ingen generalforsamlingsvalgte kvinder. Vores mål er at få to kvinder,
svarende til 33%, i bestyrelsen inden for de næste fire
år, dvs. inden 1. februar 2022.

“

Graduate-programmet fangede min interesse fra
starten. Man bliver en del af et netværk af unge
nyuddannede med samme udgangspunkt som én
selv, og man får den specifikke uddannelse, man har
brug for for at få succes som konsulent. Derudover
synes jeg, det er meget spændende at blive en del
af en virksomhed, der er midt i en kulturel og forretningsmæssig udviklingsproces. Jeg oplever KMD
som et trygt arbejdssted, hvor folk er virkelig hjælpsomme, og der er en flad struktur.”
Line Ølund Friis, sap-graduate 2017
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Kvinder i KMD
Kvindelige rollemodeller kan være pejlemærker for, at
KMD kan tiltrække endnu flere kvinder til virksomheden,
både som medarbejdere og ledere. Andelen af kvinder
i KMD udgør i dag 34%. Til sammenligning er der 24%
kvinder i branchen.

engagement

“

Vi tror på, at gamification og computerbaserede kompetencetest også har
et stort potentiale, og den udvikling vil
vi utrolig gerne være en del af i KMD.”
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Jan Gaardbo Jensen,
direktør, børn og uddannelse, kmd

Vi udvikler
fremtidens
kompetencer
© kmd

vi udvikler fremtidens kompetencer

Kodning i folkeskolen
I samarbejde med en række medlemsvirksomheder og
kommuner har IT-Branchen skabt Coding Class for at
få kodning på skemaet i den danske folkeskole. Coding
Class løber over et år, hvor 6. klasser i folkeskolen tilbydes et uddannelsesforløb i kodning, der afsluttes med
besøg hos en virksomhed. KMD er partner i Coding Class
og har løbende klasser på virksomhedsbesøg. Målet med
Coding Class er først og fremmest at gøre børn interesseret i it og teknologi og give dem en bedre forståelse
for den verden, der omgiver dem nu og i fremtiden.
“Man bliver både fortrøstningsfuld for fremtiden og stolt
af børnene, når de står og præsenterer deres færdige
resultater.”
Carl-Erik Vesterager,
direktør, energi og forsyning, kmd

“Vi prioriterer at dyrke samarbejdet med uddannelsesinstitutioner for gennem praktikforløb og projekter at
bidrage til uddannelse af nye talenter og øge interessen for it-udvikling. Samtidig er aktiviteterne med til at
engagere vores medarbejdere, ligesom arbejdet styrker
kendskabet til KMD her i Polen.”
Jens Brinksten, administrerende direktør, kmd polen
Kompetenceløft til brugerne
Som Danmarks stærkeste velfærds-it-leverandør løfter
vi ikke kun ansvaret for at digitalisere velfærdsydelser
og sikre de rette kompetencer hos fremtidens it-udviklere. Vi bidrager også til at sikre, at borgerne, som i det
daglige møder vores løsninger, er rustet til at begå sig i
en stadigt mere digitaliseret omverden.
I samarbejde med Ældre Sagen har vi derfor udviklet
e-læringskurserne “Dus med din PC” og “Dus med din
tablet” for at øge digitale kompetencer blandt ældre.
Værktøjerne anvendes bl.a. af frivillige undervisere, og
over 154.000 kursister har anvendt et af værktøjerne
siden 2012.

Forskningsprojekt om 21st century skills
Elever i folkeskolen skal til at udvikle computerspil. Det
skal øge elevernes motivation og styrke de kompetencer, som bliver afgørende i fremtidens samfundsliv. Det
er målet med et forskningsprojekt, som forskere fra universiteter, læreanstalter og private virksomheder som
KMD står bag.
Projektet skal undersøge, hvordan brugen af analoge
og digitale spilredskaber som f.eks. Minecraft, Scratch
og brætspil kan udvikle elevers evner til at samarbejde,
kommunikere, tænke kritisk og løse problemer. De fire
kompetencer kaldes også for det 21. århundredes kompetencer – eller 21st century skills – fordi de har stor
betydning for elevernes muligheder for at deltage aktivt
i fremtidens samfund.
Universitetsstuderende forbedrer
udviklingsfærdigheder
I Polen kører KMD et Junior Academy, hvor ca. 50 studerende fra syv universiteter gennem de seneste to år har
arbejdet på velgørende digitale projekter. Junior Academy har bl.a. udviklet appen “Piller”, som hjælper ældre
med at huske deres medicin. KMD Junior Academy blev
i 2017 nomineret til CEE Shared Services Awards som
Top CSR initiative of the Year i Polen.
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D

en stadigt voksende efterspørgsel efter it-medarbejdere og et skærpet fokus på it-kompetencer i fremtiden er en samfundsudfordring, som
KMD ønsker at bidrage til at tackle.
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tema

Forretningsetik
KMD’s forretningsetik er en del af vores samfundsansvar.
Hver enkelt leder og medarbejder er afgørende for, at vi kan
opretholde en virksomhedskultur, hvor etisk adfærd er en
selvfølge.
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For KMD er især informationssikkerhed, antikorruption
og konkurrenceret væsentlige og forretningskritiske
temaer, der handles på for at reducere risici. Informationssikkerhed er tidligere behandlet på side 18-19.
Konkurrenceret
Det er afgørende for KMD, at vores medarbejdere har
kendskab til konkurrenceretlige principper, så vi undgår krænkelser af konkurrencelovgivningen. En effektiv
ressourceanvendelse gennem fri konkurrence er nemlig til gavn for virksomhederne, velfærdssamfundet og
borgerne.
Antikorruption
Danmark har i en årrække været opfattet som det mindst
korrupte land i verden ifølge Transparency International.
I KMD ønsker vi ikke, at det skal være en sovepude for
os. Derfor har vi i KMD nultolerance i forhold til korruption og bestikkelse, herunder smørelse. Samtidig har
vi en politik for gaver og repræsentation, som opstiller
regler for, under hvilke betingelser KMD kan tilbyde eller
modtage gaver, bespisning og arrangementer for eller
til eksterne.
Whistleblowerordning
Transparens er et af de første skridt på vejen til at gøre
op med uetisk adfærd eller sløseri. Det er derfor afgørende, at det er nemt og trygt at rapportere om overtrædelser i relation hertil. KMD’s whistleblowerordning er
synlig og let tilgængelig både i KMD og for omverdenen.

Det har vi gjort
Gennemført e-læringskursus i Corporate Compliance for alle nye medarbejdere
Undervist relevante medarbejdere i opkøbte
dattervirksomheder
Implementeret antikorruptionsprogram i KMD’s
dattervirksomheder
Vurderet KMD’s risici ift. korruption løbende
Gennemført intern kampagne med budskabet “Sig
det!” for at promovere whistleblowerordningen
Gennemført løbende kontrol for at sikre overholdelse af interne politikker og lovgivning
Gennemført e-læringskursus i konkurrenceret for
mere end 250 udvalgte medarbejdere
Afholdt kampagne for at opretholde kendskabet til
vores gaveregler

Corporate compliance-programmer indeholder politikker inden
for områderne:
• Antikorruption
• Konkurrenceret
• IP-rettigheder
• Dokumentstyring og -opbevaring
• Informationssikkerhed
• Kontraktuel Risk Management
• Fuldmagtsregler

Medarbejdere, samarbejdspartnere, it-professionelle
og almindelige borgere har en enkel adgang via vores
hjemmeside til at rapportere anonymt om sikkerhedsrisici og forhold, der ikke er i overensstemmelse med
KMD’s adfærdskodeks eller politikker inden for Corporate Compliance.
Behandling af whistleblowersager:
2016: 2 sager, 2017: 2 sager
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V

ores løsninger bliver brugt, fordi det er løsninger, der vinder på pris og kvalitet i markedet
– ikke på grund af en adfærd, som har givet
os uretmæssig adgang til at kunne levere. Derfor er vi
meget opmærksomme på vores kultur, politikker og
adfærd. KMD’s arbejde med forretningsetik er forankret
i vores øverste ledelse, som er involveret i prioriteringen
af de risikobegrænsende tiltag, der udføres.

tema

“

Et fundament for KMD er vores forretningsetiske
principper. Ingen skal være i tvivl internt eller eksternt om integriteten i vores handlinger.”

30

Mark Skriver Nielsen, direktør,
group legal, security & corporate services, kmd

Leverandørstyring
Vores Adfærdskodeks for leverandører markerer, hvilke
krav vi forventer efterlevet i vores leverandørkæde.
Kodekset udgør en vigtig del af vores indkøbsaftaler.
For at opnå vores målsætninger inden for f.eks. menneskerettigheder, sikkerhed og antikorruption kræver det,
at vores leverandører lever op til vores krav inden for:
•
•
•
•

Det har vi gjort

Menneske- og arbejdstagerrettigheder
Arbejdsmiljø
Miljøbeskyttelse
Forretningsetik

Sikret, at adfærdskodekset for leverandører er
med i alle nyindgåede indkøbsaftaler i Group
Procurement
Opdateret vores Adfærdskodeks for leverandører
Screenet vores leverandører kontinuerligt

Vores leverandører bliver bedt om at registrere deres
virksomhed og indrapportere informationer på en
uafhængig digital platform, så vi kan vurdere deres
politikker og processer. Samtidig udfører vi årligt en
risikobaseret screening af vores leverandører. Det sikrer, at vores leverandører opfylder vores minimumkrav
i forhold til samfundsansvar.
Mere end 85% af KMD’s indkøb er fra danske virksomheder, og vi oplever generelt et højt efterlevelsesniveau
i forhold til samfundsansvar hos vores leverandører.
Skulle der være uoverensstemmelser mellem vores
kodeks og leverandørens evne til efterlevelse, er vores
udgangspunkt at samarbejde med leverandøren om en
udbedringsplan. Principielt kan der være tilfælde, hvor vi
må afvise eller ophæve en aftale, hvis vi ikke kan acceptere en risiko medført af en sådan uoverensstemmelse.

© kmd
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forretningsetik

Skatteforhold
Alle danske koncernselskabers beskatning er underlagt
de danske skatte- og sambeskatningsregler, og det er
KMD’s politik at efterleve dem. KMD’s politik for dansk
selskabsskat er således uafhængig af vores ejerskab.
KMD har for de seneste fem regnskabsår haft en samlet
skattebetaling på 387 mio. kr. KMD betaler dermed i
dag væsentligt mere i selskabsskat end under det kommunale ejerskab – op mod tre gange så meget. Og det
er vel at mærke med en lavere selskabsskatteprocent.

KMD har udarbejdet en transfer pricing-politik, der er
i overensstemmelse med armslængdeprincippet som
beskrevet i OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises, og som skal sikre, at KMD-koncernens interne samhandel sker i overensstemmelse med
gældende regler.
Herunder flyttes over- eller underskud således ikke på
tværs af grænser for derigennem at minimere skattebetalingen. KMD betaler selskabsskat i de lande, hvor vi har
selskaber. Mere end 92% af den betalte selskabsskat i
2017 i KMD-koncernen kan henføres til Danmark.
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perspektiv

Vi former
forandringen
D

igitaliseringen af virksomheder og forretningsmodeller har åbnet dørene for en række nye
muligheder. Fælles for alle mulighederne er, at
man skal have de teknologiske forudsætninger for at
gribe dem.

Borgerne har mange valgmuligheder for at tilpasse egne
behov til pension: Hvor meget skal indbetales? Hvornår,
hvordan og hvor meget skal udbetales? Hvem skal dækkes? Hvad med arbejdsskade, invaliditet og sygdom?
Det er blot nogle af de centrale valg.

Alle typer af virksomheder er derfor i gang med en forandring – ikke mindst de finansielle, der i udpræget grad
har været med til at tage den digitale transformation til
sig – med de fordele, valg og risici, som det indebærer.

Samtidig har forbrugerne et naturligt blik for, “hvor man
får mest for sine penge”. Det er godt for den enkelte og
for konkurrencen i markedet.

Tilsvarende er borgerne i langt højere grad end tidligere
blevet vant til at udnytte de digitale muligheder. Det
betyder, at både virksomhederne og borgerne sammen
kan intensivere den digitale rejse til fordel for alle parter.
“Stabil leverance, disruption, cyberkriminalitet, bedre
kundeoplevelser, nye produkter og services samt optimering af forretningen. Vores kunder savner ikke udfordringer. De savner løsninger og hjælp til at indfri deres
fulde forretningspotentiale. KMD er med hele vejen.”
Helle Huss, direktør, kmd business

Tryghed for fremtiden – indsigt i nutiden
KMD er en del af det danske liv- og pensionssystem.
I forhold til den individuelle pension sker det i samarbejde med vores dattervirksomhed Edlund. Derigennem understøtter vi mere end halvdelen af danskernes
samlede præmieudgifter til liv og pension igennem
vores partnerskaber med de danske pensions- og
forsikringsselskaber.

Derfor er administration af danskernes liv- og pensionspolicer ikke en triviel opgave. Der er et væld af systemer
og processer for både at overholde gældende regulering
og give den mest optimale betjening til borgerne.
Forandringens vinde gælder også for liv og pension.
Reguleringen ændrer sig til stadighed. Vores løsninger
skal overholde gamle og fortsat gældende regler, håndtere nye justeringer og kunne inkorporere kommende
ændringer.
Forbrugernes behov ændrer sig også til et ønske om
langt større adgang og indsigt i deres pension og portefølje. En aktuel indsigt styrker tilliden og trygheden
for fremtiden.
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vi former forandringen

“

Vi ser et stigende ønske om
større gennemsigtighed og
øget selvbetjening. Borgerne vil
gerne have en bedre indsigt og
forståelse for pensionen – og
det på et tidspunkt, som passer
bedst ind i den daglige rytme.
Det er som oftest uden for pensionsselskabernes almindelige
åbningstid.”
Morten Bruun Steiner,
administrerende direktør, edlund

csr-rapport 2017

tema

“

Gennem en effektiv drift og et
konstant fokus på energieffektivitet kan vi tilbyde vores kunder
en energieffektiv driftsydelse.”

34

Alexander Zoffmann Jessen,
afdelingschef, facility management, kmd

Klima og miljø
KMD tilstræber at være en ansvarlig klima- og miljøpartner for
vores kunder. Derfor arbejder vi systematisk med at reducere
vores klima- og miljøpåvirkning, der i udpræget grad sker gennem vores produktion og vores medarbejderes adfærd.
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Vi monitorerer løbende vores eget forbrug og miljøpåvirkning. Det gælder også vores affald og affaldssortering. Finder vi muligheder for optimering på områder,
der vurderes som væsentlige, aftales prioriterede indsatser. Disse eksemplificeres i vores miljø- og klimastrategi, der opdateres hvert andet år.

CO2-emission, tons

7.128,3

7.312,6

2.021

1.922
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V

ores største klimapåvirkning er forbundet
med vores it-drift. Vi arbejder derfor systematisk med at optimere driften og udvikle vores
it-løsninger på en klima- og miljømæssigt ansvarlig
måde. Samtidig ved vi, at KMD’s produkter kan reducere
trafik og papirforbrug, skabe overblik over energiforbrug
og optimere driften for vores kunder. Vi ser derfor også
vores produkter som et af vores største aktiver i arbejdet
for at give vores kunder et mere grønt aftryk.

2016

Miljøbelastning fra transport af ansatte monitorerer vi
løbende og arbejder på at minimere gennem anvendelse af Skypemøder, samkørsel, optimering af den kollektive trafik til vores lokationer og optimering af forhold
for cykelpendlere.

Energiforbrug

648 tons, heraf genanv. 68,3%

32.645.841 kWh

668 tons, heraf genanv. 72,5%

AFFALD

STRØM

AFFALD

Transport

31.980.991 kWh

Implementeret miljøledelsesstandarden ISO
14001:2015, således at den omfatter alle KMD A/S’
danske lokationer

2018

STRØM

Det har vi gjort

2017

Implementeret facility management-systemet
KMD Atrium i driftscenteret. Kombineret med
Energy Key sikres dermed bedre monitorering af
energiforbrug og bedre grundlag for miljøvenlige
beslutninger

2016

2017

Strømforbrug
Affald produceret og genanvendt
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AFFALD

Etableret sensorer på affaldscontainere, der sikrer,
at de først tømmes, når de er fyldt

STRØM

Etableret sortering af bioaffald i kantinerne, ligesom der er indført follow-me-print, der reducerer
spildprint – begge ordninger videreført fra 2015

2018
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Om KMD
KMD er den største danskbaserede it-virksomhed. I over 40 år har KMD
arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største itsystemer. KMD-koncernen udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte
segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har over 1.500 danske og internationale kunder, herunder over 800 danske og udenlandske virksomheder.
KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5 mia. kr. og omkring 3.500
ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension.
Læs mere på www.kmd.dk.
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