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Forord

I Carve har vi siden 2014 indarbejdet samfundsansvar i vores daglige
drift og opgaveløsning. Vi har været drevet af et ønske om at opføre
os ansvarligt og skabe en kultur, hvor forandringerne sker af lyst og
med det formål at bidrage til FN’s Verdensmål og opfylde FN’s Global
Compact-principper.
Som et mellemstort konsulenthus i vækst har vi haft fokus på
områder, hvor vi har mulighed for at skabe positiv effekt både for
vores virksomhed og for samfundet.
Lige muligheder og inklusion har været naturlige områder for os at
tage fat i – både for at tiltrække talenter og for at lette adgangen til
arbejdsmarkedet for udsatte grupper.
Vores placering ved Nørreport med udsigt til Københavns Kommunes
klimatiltag har inspireret os til indsatser, der gavner miljø og klima.
Og med fordoblingen af medarbejdere de seneste to år har vi en
størrelse, hvor det giver god mening af se på bæredygtig transport,
CO2 udslip og affaldshåndtering.
Derudover giver vores arbejdsområder indenfor digitalisering og i
den finansielle sektor et naturligt fokus på persondatabeskyttelse
og antikorruption, hvilket fordrer en aktiv intern tilgang til disse
emner.
Denne rapport viser de konkrete resultater, vi har opnået i perioden
2015-19 og de mål, vi har opstillet for perioden frem til 2022.
De afspejler den rejse, vi har været på de seneste fem år og giver
indblik i de redskaber og metoder, vi har afprøvet, samt i de dialoger
og partnerskaber, der har været en vigtig del af processen.
Vi håber, rapporten kan inspirere andre konsulenthuse og SMV-er
til at arbejde aktivt med samfundsansvar og Verdensmål.

Birgitte Kofod Olsen
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Mikael Hegaard
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FORRETNINGSMODEL

I Carve rådgiver vi private virksomheder,
offentlige myndigheder og organisationer om digitalisering, serviceprocesser,
CSR og GDPR implementering. Det sker
i en tid præget af robotteknologi, effektivisering, øget fokus på grøn omstilling
og dataetik. Forandringer i strategi og
hverdag er derfor den ramme vi arbejder
i, når vi hjælper med at styrke og tilpasse organisationer, kunderelationer
og services, compliancefunktioner,
arbejdsprocesser og kommunikation.
Vi forsøger i dette nye rum at skabe en
balance mellem det nye og det eksisterende ved at bidrage til at transformere
og optimere organisationerne med
udgangspunkt i samspillet mellem
mennesker, processer og teknologi.
Vi har som mål at levere robuste løsninger for vores kunder og har i den indsats
fire pejlemærker, som vi arbejder efter:

Fantasi
Vilje til at skabe alternative fremtidsbilleder og udforske det digitale
potentiale.

Åbenhed
Modet til at inddrage forskellige
perspektiver, fordi de bedste løsninger
skabes, når fagligheder og personligheder supplerer, udfordrer og overrasker
hinanden.

Agilitet
Evnen til i højt tempo at afprøve idéer,
prototyper og løsninger, så der skabes
hurtig læring og dermed kortere vej til
værdi.

Ansvarlighed
Forståelse for at indtænke samfunds
ansvar, persondatabeskyttelse og
dataetik i anvendelsen af ny teknologi.
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RAPPORTERINGSPRINCIPPER
Vi afprøvet forskellige metoder til
at måle vores positive og negative
indvirkning på samfundet og arbejdet
med at skabe en virksomhedskultur,
som fremmer bæredygtighed. Det er
sket i samarbejde med eksterne parter
og i løbende dialog internt i Carve.
I år har vi valgt at bruge FN’s Verdensmål som overordnet ramme for
vores CSR-indsats og baseret den på
en konkret vurdering af vores mulighed
for at bidrage til opfyldelse af målene,
både ved at reducere vores negative
indvirkning og øge den positive.
Verdensmålenes delmål har inspireret
til vores konkrete indsatser, initiativer
og handlinger.
Rapportens struktur er baseret på
FN’s Global Compacts rapporteringsprincipper og kravene i den danske
årsregnskabslovs § 99 a. Det er derfor
disse fire områder, der er fokus i vores
CSR-indsats:
•
•
•
•

Menneskerettigheder
Arbejdstagerrettigheder
Miljø
Anti-korruption

Under hvert fokusområde beskriver
vi vores politik på området, de konkrete indsatser vi har iværksat, hvilke
resultater vi har opnået, og de nye
mål vi har opstillet for det kommende
regnskabsår.
Derudover har vi til denne første
rapportering benyttet det internationale rapporteringsrammeværktøj GRI
Standards som fundament for målingen
af CSR-indsatsens resultater. Vi har
udvalgt relevante GRI-indikatorer
som relaterer sig til de Verdensmål
og overordnede temaer, vi er kommet
frem til gennem risikovurdering og
prioritering.
Under hvert tema kan man således
finde relevante tal og data i henhold til
GRI Standards. Vi har på nogle områder
indsamlet data, der viser udviklingen
fra 2015-2019. Fremadrettet vil det
være resultaterne i denne rapport for
regnskabsåret 2018-19, der vil blive
brugt som baseline.
Rapporteringen dækker alle selskaber
i Carve koncernen.

DUE DILIGENCE | AKTUELLE OG POTENTIELLE RISICI | POLITIK
STAKEHOLDERINDDRAGELSE | KOMMUNIKATION | KLAGEADGANG

KØNSLIGESTILLING
& LIGE MULIGHEDER

INKLUSION

GRØN
OMSTILLING

INGEN KORRUPTION
& HØJ ETIK

 Kønsbalance

 10% nydanske

 20% CO -reduktion

 Ingen klagesager

ÅRSRAPPORT
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I COP RAPPORT
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VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

I Carve arbejder vi med FN's verdensmål både internt og hos kunder.
FN’s Verdensmål – også kaldet UN
Sustainable Development Goals eller
Global Goals – blev vedtaget den 25.
september 2015 i New York af alle FN’s
medlemslande. Målene trådte i kraft
den 1. januar 2016 og løber frem til
2030 med den ambition, at de alle skal
indfries og bane vejen for en bæredygtig
udvikling for både mennesker og miljø.
Verdensmålene består af 17 over
ordnede mål, 169 delmål og 232 individuelle indikatorer, som forpligter alle
medlemslandene i FN til at arbejde for
en mere bæredygtig verden. Målene
inkluderer blandt andet at afskaffe sult,
reducere ulighed, sikre god uddannelse
og bedre sundhed, sikre anstændige
jobs, en mere bæredygtig økonomisk
vækst, fremme fred, sikkerhed og
stærke institutioner, og at styrke internationale og nationale partnerskaber.
Dermed understreges det, at både den
sociale, økonomiske og miljømæssige
udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er vigtige og tæt
forbundne aspekter, hvis vi skal opnå
en bæredygtig udvikling.
Verdensmål 5 og 17 er både selvstæn
dige mål og tværgående temaer, som
skal integreres i de indsatser, der
iværksættes for at nå de øvrige mål.
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verdensmål
bæredygtig
udvikling
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VURDERING AF RISIKO OG VÆSENTLIGHED

En afgørende del af CSR-indsatsen er
vurderingen af vores aktuelle indvirkning på miljø og mennesker, og dem,
som vi potentielt giver anledning til.
Vi har derfor kortlagt de verdensmål,
hvor vi har en negativ eller positiv
indvirkning via aktiviteter i vores værdikæde. I værdikæden indgår den interne
drift, medarbejdere, leverandører og
konsulentydelser. Vi har også vurderet
i hvor høj grad, vi har en indflydelse på
at ændre denne indvirkning. Figuren
visualiserer de indvirkninger, Carve
har gennem den daglige drift, og hvad
vores er mulighed er for at påvirke og
medvirke til at mindske risici og øge den
positiv effekt på verdensmålene.
NEGATIV INDVIRKNING
I vores risikovurdering identificerede
vi verdensmål 12 og 13 som områder,
hvor vi har en negativ indvirkning som
virksomhed. Dels fordi vi har et forbrug
af madvarer, it-udstyr og kontorartikler,
dels fordi vi forbruger energi til
transport, opvarmning og el.
Da vores kontorer er lejede og forsyningen af el og varme er afhængigt af
det danske elnet og fjernvarmesystem,
har vi begrænsede muligheder for at
påvirke denne del af driften. Vores
daglige forbrug og transport er til
gengæld områder, vi i langt højere grad
kan påvirke til en mere bæredygtig
adfærd.
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vores
arbejde
med
verdensmålene
POSITIV INDVIRKNING
Når vi ser på vores mulighed for
positiv effekt på verdensmålene, er det
primært verdensmål 3, 4, 5, 8, 10, 16
og 17, som er relevante. Målene 3, 4 og
16 kan vi arbejde med gennem vores
konsulentydelser i bl.a. sundhedssektoren og uddannelsessektoren samt
på tværs af sektorer gennem vores
rådgivning om compliance og implementering af persondatabeskyttelse.
I forhold til verdensmål 5, 8 og 10 er
det som arbejdsplads, vi kan bidrage
med et positivt aftryk i varierende grad.
PÅVIRKNINGSKRAFT
Som en mellemstor managementkonsulentvirksomhed er der nogle naturlige
begrænsninger på de muligheder, vi
har for at påvirke til ændret adfærd
i forhold til verdensmålene. Som
konsulenter arbejder vi på de præmisser og den ramme, der er bestemt af
kunden, og har derfor kun indirekte
påvirkningskraft.

Omvendt har vi høj påvirkningskraft i
forhold til både at reducere risici og
styrke verdensmålene gennem tilrettelæggelsen af vores daglige drift fx
i form af indsatser for lige muligheder
og inklusion, affaldshåndtering og
adgang til grøn transport.
MÅL 2019-2022
I perioden 2018/19 har vi prioriteret
interne aktiviteter og drift samt
samarbejde med organisationer og
myndigheder.
I CSR-strategien for 2019-2022 vil vi
indarbejde principper for samfunds
ansvar i Carves leverandørstyring og
vil også have større fokus på, hvordan
verdensmålene mere aktivt kan blive
en del af vores virke som konsulenter
på vores forskellige fagområder, bl.a.
ved at støtte vores kunder i at integrere
principper for samfundsansvar i deres
processer og løsninger.

HØJ PÅVIRKNINGSKRAFT

NEGATIV
INDVIRKNING

POSITIV
INDVIRKNING

LAV PÅVIRKNINGSKRAFT
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TEMA 1 LIGE MULIGHEDER OG KØNSLIGESTILLING

Lige muligheder
og kønsligestilling
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POLITIK
Carve respekterer menneskerettigheder og
arbejdstagerrettigheder ved dels at minimere
risikoen for negativ effekt på disse rettigheder,
dels at støtte og fremme de værdier og principper, de bygger på.

I Carve har vi valgt at arbejde med lige
muligheder for alle uanset køn, alder og
baggrund. Det skaber plads til mange
forskellige mennesker og perspektiver,
som inspirerer vores opgaveløsning og
gør hverdagen sjovere.
Derfor har vi i rekrutteringen af
talenter og dygtige konsulenter til
Carve fokus på kønsligestilling og
mangfoldighed. Vi har de seneste år
haft som mål at få flere kvindelige
partnere og konsulenter og have en
aldersmæssig og erfaringsmæssig
bred repræsentation. Det fokus vil vi
fastholde og samtidig udvikle os som en
attraktiv arbejdsplads for mennesker
med forskellige historier, baggrunde,
uddannelser og perspektiver på verden.
Det vil sætte os bedre i stand til at
forstå vores kunder og styrke vores
opgaveløsning.
I hverdagen bestræber vi os på at vise,
at det kan lade sig gøre at kombinere et
aktivt familieliv med et job i en branche
med en dynamisk hverdag og mange
bolde i luften. Gensidig fleksibilitet og
et blik for praktisk tilrettelæggelse af
opgaverne er nøgleord, der guider os.

Overordnede mål i Carve
•	At arbejde for kønsligestilling i Carve
•	Sikre, at der er plads til at udfolde familieliv
for alle, uanset køn og alder
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TEMA 1 LIGE MULIGHEDER OG KØNSLIGESTILLING

"Fleksibilitet er
afgørende

Christine er 31 år gammel og mor til Frieda. Christine
arbejder med servicedesign og har gjort det i snart to
år hos Carve. Hun står i den særlige situation, at hun er
forælder på deltid. Den ene uge er Frieda hos sin far,
den anden uge hos Christine.
- På den ene side har jeg et barn som er en del af min
dagligdag, på den anden side har jeg ikke. Og når jeg
har Frieda, så står jeg for alt. Jeg har selvfølgelig
også nogle forældre og en kæreste, der hjælper.
Men det er mit primære ansvar at få hverdagen
med hende til at hænge sammen.
Mange familier lever i dag som Christine. Det stiller
særlige krav til Carve som arbejdsgiver at skabe
rum for, at familielivet og arbejdslivet får lige gode
forhold og let kan forenes.
- Der har været fin forståelse for, at der kun er mig
til at hente i ”mine uger”. Jeg har så mulighed for at
arbejde mere i de uger, hvor jeg ikke har Frieda.
Så går det op i sidste ende.
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Forudsigelige hverdage er der ikke mange af i konsulentbranchen. Kunden kommer som regel i første
række og intense projekter kræver, at man er dér, hvor
det sker. Men måske er det en tankegang, der er behov
for at ændre. Med øget digitalisering kan fremtidens
konsulenter blive mere agile, de kan deltage i møder
hjemmefra og være på uden fysisk at opholde sig på
kontoret eller hos kunden.
- Det handler om at give og tage med samme hånd.
Det betyder rigtig meget, at der er fleksibilitet,
særligt når jeg kun har min datter halvdelen af
tiden. Så vil jeg ikke gå på kompromis med vores
tid sammen.
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TEMA 1 LIGE MULIGHEDER OG KØNSLIGESTILLING
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		 "Vi vil gerne
gøre tingene
anderledes
Anders er 44 år, far til Elias på 6 og Nanna på 11 og
gift med Vibeke. Ved siden af en krævende hverdag
med fart på som partner i Carve, er der travlt med at
koordinere afhentning, vaske fodboldtøj og smøre
madpakker.

- Ambitionen var, at vi gerne ville gøre tingene
anderledes. Der var mange ideer. Så rammer
virkeligheden selvfølgelig nogle gange, og så
er kunden vigtigere. Det kræver tid, og på den
måde er vi stadig i en opbygningsfase.

- Jeg kunne ikke forestille mig at være i en større
organisation, hvor man i højere grad stempler ind og
ud på klokkeslæt. Men jeg er også nået dertil, hvor
jeg selv kan prioritere og navigere mellem opgaver.
Jeg har lært, at det kan være ok at være ærlig og
spørge, om noget kan vente til næste uge.

At gøre tingene anderledes handler dels om at bryde
med konventioner i branchen om altid at arbejde
meget og til sent – der skal også være plads til
restitution efter travle perioder. Dels om at sørge for,
at der er tid til at være et helt menneske. Det handler
om at rumme det private i det professionelle og
omvendt.

Som partner i Carve er Anders en del af det
bestemmende kollektiv, der har direkte indflydelse på
Carves udvikling. Det forretningsstrategiske arbejde
foregår sideløbende med det kunderettede – og det
betyder generelt travlhed.

- Jeg har det godt her og bliver inspireret og udfordret
af mine kolleger. Og så synes jeg, at vi gør meget ud
af at være lydhøre over for hinanden. Det er vigtigt
for mig.
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TEMA 1 RESULTATER OG MÅL

Delmål 5.1.
Alle former for diskrimination af alle kvinder
og piger overalt skal stoppes.

Delmål 10.2.
Inden 2030 skal enhver, uanset alder, køn,
handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion
eller økonomisk eller anden status, i højere
grad inddrages i sociale, økonomiske og
politiske beslutninger.
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RESULTATER OG MÅL 2018/19
Køn

STANDARD

ANTAL

PROCENT

MÅL 2022

Samlet antal kvinder

GRI 102-8

21

46%

50%

Samlet antal mænd

GRI 102-8

25

54%

50%

Antal kvindelige partnere (ledelse)

ÅRL § 99 b

4

22%

40%

Antal mandlige partnere (ledelse)

ÅRL § 99 b

14

78%

60%

Antal kvinder i bestyrelser

ÅRL § 99 b

1

20%

40%

Antal mænd i bestyrelser

ÅRL § 99 b

4

80%

60%

Kvinder

GRI 401-3

2

-

-

Mænd

GRI 401-3

0

-

-

Barsel og forældreorlov

FIGUR 1
ANSATTE I CARVE FORDELT PÅ KØN
25
20

Mænd

Kvinder
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5
0
13/14

14/15
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16/17
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TEMA 2 INKLUSION

I Carve vil vi gerne bidrage til, at
mennesker med handicap, sproglige
udfordringer eller en anden form
for udsathed kan blive tilknyttet
arbejdsmarkedet.
I de seneste fire år har vi derfor sam
arbejdet med jobcenteret i Københavns
Kommune og en række andre aktører
for at skabe plads hos os til flexjob,
arbejdsprøvning og virksomhedspraktik
– både for nyuddannede og for borgere
på kanten af arbejdsmarkedet.

POLITIK
Carve bidrager til at beskytte og fremme menneskeretten til adgang til arbejdsmarkedet, uden
diskrimination samt retten til ligebehandling og
lige muligheder.

Det er vores erfaring, at tilbuddene
er gavnlig for begge parter. Vi kan se,
at et praktikophold hos os forbedrer
mulighederne på arbejdsmarkedet for
den enkelte. Samtidig har vi stor glæde
af medarbejderens indsats – også
selvom han eller hun kun er her i en
kortere periode.

Overordnede mål i Carve
•	Øge andelen af medarbejdere med anden
etnisk baggrund end dansk
•	Bidrage til at indsluse udsatte borgere
på arbejdsmarkedet

18

Inklusion
hos Carve
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TEMA 2 INKLUSION
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"Jeg vil jo

gerne ud af
hjemmet...

Fatima er 42 år gammel, og hun kommer fra Marokko.
Hun satte fødder på dansk jord for første gang
i 1995, kun 18 år gammel og uden nogen uddannelse
i bagagen. Før hun landede hos Carve arbejdede hun
som rengøringsassistent på en skole, på en tandklinik
og på Bispebjerg Hospital.
Men det var hårdt arbejde, og Fatima blev lige så stille
for syg til at kunne passe en fuldtidsstilling. Jobcenteret
i Københavns Kommune vurderede, at hun kun kunne
passe et arbejde i én time om dagen, fem gange om ugen.
- Det er svært at finde job på fem timer – meget svært.
Men jeg vil ikke bare sidde derhjemme med min
sygdom, jeg VIL jo gerne ud af hjemmet og lave noget.
I takt med at vi bliver flere og flere på kontoret opstår
der nye opgaver, store som små. Vi kontaktede Job
centeret og efterspurgte en medarbejder, der kunne
hjælpe os med det huslige: at stille sunde snacks frem,
rydde op efter sene møder, vedligeholde kaffeauto
materne og lignende.

Stillingen var optimal for en flexjobber, der havde
svært ved at klare en 37 timers arbejdsuge. Vi forestillede os, at det ville tage to timer om dagen fra mandag
til fredag – altså 10 timer om ugen. Det handlede dels
om at kunne nå opgaverne i et ordentligt tempo, men
også om at have meningsfulde opgaver i et overkommeligt tidsrum, og om at være en del af et fællesskab.
Fatima fandt selv opslaget, og var sikker på, at det var
perfekt for hende. Men Fatima fik nej fra Jobcenteret.
Det var for mange timer. Som et forsøg fik hun dog
mulighed for at arbejde 10 timer om ugen, så Carves
travle konsulenter møder hver dag ind til et varmt smil
og sunde formiddagssnacks.
- Når man starter et nyt sted, så bliver man selvfølgelig helt bekymret, om de nu kan lide én eller ej. Men
jeg synes faktisk, at det er rigtig dejligt at være her.
Personalet er flinke og hilser godmorgen. Jeg får
snakket med folk. Det er let at komme i kontakt med
dem. Og selve arbejdet er ikke så svært eller hårdt,
så jeg kan godt klare det.
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TEMA 2 INKLUSION

"Job og

familieliv
passer godt 			
sammen...

Samirah er 47 år gammel og født i Libanon. Som otteårig
flyttede hun og hendes familie til Jordan. Her vokser
Samirah op og får en uddannelse inden for kommunikation. Hun møder også en mand, der bor i Danmark. De
forelsker sig og flytter sammen i København og får fem
børn. Det er en travl hverdag med den store familie. Dét
kombineret med et fysisk handicap, et nyt sprog og en
anderledes kultur gør det svært at få et job.
- Jeg går til behandling hver mandag og går også til
fysioterapi og massage. Jeg vågner med ondt i
ryggen, nakke og skuldre, så jeg skal bruge tid på
at få kroppen i gang.
Samirah kom i kontakt med Carve gennem en veninde.
Hos Carve var vi blevet så mange, at vi havde brug for

22

hjælp i køkkenet omkring frokosttid. Sammen kontakter
Samirah og Carve jobcenteret og får bevilliget arbejdsprøvning. Tre timer om dagen med tid og mulighed for
at gå til behandling, når behovet opstår.
- Det passer mig godt, at det er fra kl. 11 til 14.
Det gør det let at passe min familie. Jeg sender dem
i skole, og så er jeg dér igen, når de kommer hjem.
Opgaverne passer mig godt, og der er ikke nogen, der
presser mig. Mens folk spiser, går jeg måske til læge
eller ligger lidt ned. Så er jeg frisk igen, når der skal
ryddes op.
- Nogle gange har jeg mine børn med herind, og det er
godt for dem at se kontoret. De er jo nysgerrige efter
at se, hvad jeg arbejder med.
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TEMA 2 RESULTATER OG MÅL

Delmål 8.5.
Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv
beskæftigelse og anstændigt arbejde for
alle kvinder og mænd, herunder også unge og
personer med handicap, og med lige løn for
arbejde af samme værdi.
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RESULTATER OG MÅL 2015/19
Jobtype

STANDARD

ANTAL

MÅL 2022

Flexjob

GRI 203-2

2

4

Arbejdsprøvning

GRI 203-2

1

2

Virksomhedspraktik

GRI 203-2

4

6

Løntilskud

GRI 203-2

1

2

Fastholdt (virksomhedspraktik)

GRI 203-2

2

2

Besparelse af offentlige udgifter

GRI 203-2

1.405.000

-

Bidrag til skatteindtægt

GRI 203-2

594.000

-

Bidrag til samfundsøkonomien*

Beregningerne er baseret på den social beregner densocialeberegner.dk
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TEMA 3 GRØN OMSTILLING

bæredygtighed
klimatilpasning
CO2-reduktion

26

POLITIK
Carve arbejder for at beskytte miljøet ved
indsatser og teknologier, der kan reducere klimaforandringer og fremme miljøvenlig adfærd, bl.a.
gennem fokus på at reducere CO2-udledninger.

Som mindre konsulentvirksomhed har vi
en relativ lille miljøpåvirkning fra vores
interne drift. Vores aftryk er knyttet
til vores forbrug, som er begrænset
til almindelig kontordrift, kantine og
elektronik, et par servere og transport
til og fra kunder.
På baggrund af vores risikovurdering
har vi valgt at fokusere på tre områder
i vores interne arbejde med miljø og
klima, nemlig transport, CO2-udslip og
affaldssortering. Alle indsatser foregår
i samarbejde med organisationer
og netværk med særlig ekspertise
indenfor områderne.
I Carve har vi en unik mulighed for at
fremme bæredygtighed gennem de
opgaver, vi løser sammen med vores
kunder om CSR-strategi og implementering. Den del af vores indsats er dog
meget svær at måle, fordi den indgår i
kundernes interne drift og aktiviteter.
Det er vores mål at øge fokus på dette
område og finde egnede målemetoder
til at måle vores indirekte effekt på
rådgivning om energieffektivitet,
plastikhåndtering og cirkulær økonomi.

Overordnede mål i Carve
•	Reducere vores CO2 aftryk
•	Fremme bæredygtig transport
•	Sikre effektiv og ordentlig affaldssortering
•	Fremme bæredygtige indkøb
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TEMA 3 GRØN OMSTILLING

MOVINGPEOPLE
I marts 2019 blev Carve en del af
netværket Moving People, som er skabt
og drevet af Gate 21 – et partnerskab
mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i Region
Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne. Partnerskabet har som formål
at accelerere den grønne omstilling.
Moving People fokuserer på transport
og mobilitet og på mulighederne for,
hvordan vi hurtigst og bedst muligt får
sat skub i den grønne omstilling.
TRANSPORTUNDERSØGELSE
Udover at deltage i netværksmøder og
aktiviteter har Carve fået foretaget
en mobilitetsundersøgelse af Moving
People, hvor medarbejdernes transportvaner i arbejdstiden og til og fra
kontoret er blevet kortlagt. Dele af
resultaterne kan ses i tabellen og figur 2.
Disse vil fungere som en baseline for,
at vi i fremtiden kan se fremskridt og
måle effekten af vores initiativer til at
opnå en mere bæredygtig transport.
DRIVENOW
I starten af 2019 har vi i Carve afsøgt
muligheden for at benytte en delebilsordning i arbejdstiden som alternativt
transportmiddel til private køretøjer,
der bruger diesel eller benzin. Vi har
indgået samarbejde med DriveNow og
tilbyder alle medarbejdere at benytte
sig af delelbilsordningen. Vi forventer
med dette initiativ at kunne sænke vores daglige CO2-udledning og samtidig
være med til at forbedre mobiliteten i
hovedstadsområdet.
CO2-UDLEDNING
På grund af en voksende interesse
for klima og især CO2-udledning har vi i
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transport
mobilitet
affald
2019 fået undersøgt niveauet for
vores udledning. Der findes flere måder
at kortlægge en virksomheds CO2-udledning på. Vi vurderer ikke, at vi lige
nu har behov for en omfattende livscyklusanalyse (LCA), og har derfor valgt
en lille socialøkonomisk iværksættervirksomhed, RenSti, til at kortlægge
vores udslip. RenSti udarbejder simple
kortlægninger af en virksomheds
CO2-udledning ved hjælp af virksomhedens data som fx elregning, antal
medarbejdere, frokostordning, transportvaner, produkter m.v. Datasættene
omregnes til CO2-udledning ved hjælp
af metoder i internationalt anerkendt
forskning og rapporter. Resultaterne
af kortlægningen kan ses i figur 3.
RenSti tilbyder en CO2-kompensationsmodel, hvor virksomheden økonomisk
kan støtte udvalgte bæredygtighedsprojekter forskellige steder i verden.
Fælles for dem alle er, at de er certificerede af internationale organisationer
som Verfied Carbon Standard (VCS),
Climate Community and Biodiversity
Alliance (CCBA) og Verdensnaturfondens Gold Standard.
Det projekt, Carve har valgt at støtte,
omfatter et skovrejsningsprojekt i
Kenya og beskyttelse af 785.000 hektar
skov i Zimbabwe. Projektet i Kenya

hedder TIST og projektet i Zimbabwe
hedder Kariba. CO2-kompensationen
gennem disse projekter er højere end
Carves aktuelle CO2 udledning for at
sikre en kompensation, som gør Carve
CO2-positiv.
Vi har valgt at CO2 kompensere, fordi vi
mener, det er en god måde at sørge for
at minimere vores negative indvirkning
på verden på en hurtig måde. Det er en
langvarig og besværlig proces at blive
CO2-neutral eller positiv. Ved at benytte
CO2-kompensering har vi mulighed
for på den bedste måde at finde
frem til, hvordan vi bliver det, uden
at vores udledning bidrager negativt
til det samlede globale regnskab i
mellemtiden.
AFFALDSSORTERING
I løbet af 2018-19 har vi også sat fokus
på affaldssortering i vores dagligdag.
Selvom vi har relativt lidt affald, er
det vigtigt at sortere det, så det bedst
muligt kan genanvendes. Derfor har
vi nu affaldssortering i fraktionerne:
pap, papir, elektronik, metal, glas,
madaffald og almindeligt brændbart
affald. Vi har ikke mulighed for at veje
affaldsfraktionerne og fokuserer i
stedet på at gennemføre initiativer, der
optimerer sorteringen og minimerer
affaldsmængden.

TABEL 1
TRANSPORT (CO2)

BIL

BUS

TOG

METRO

TOTAL

1340

85

666

89

2179

Emissionsfaktor (gram CO2 pr. km)

174

83

16

38

-

CO2 pr. uge (kg)

233

7

11

3

254

14,1

0,4

0,6

0,2

15,4

Total km til arbejde (pr. uge)

CO2 (kg) pr. person pr. uge tur/retur til arbejde

FIGUR 2
TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

FIGUR 3
CO2 UDLEDNING

Procentvis fordeling af kilometer

Procentvis fordeling på driftsaktiviteter

Affald - 2,5%
Opvarmning - 11,7%
Bus/tog - 10%

Flytransport - 36,5%

Bil (privat) - 79%

Indkøb af udstyr - 5,6%

Cykel - 12%

(IT, møbler, kontorartikler etc.)

Transport - 11,4%

Mad og drikke - 29,8%
Andet - 2,5%
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TEMA 3 RESULTATER OG MÅL

Delmål 12.5.
Inden 2030 skal affaldsgenereringen
væsentligt reduceres gennem forebyggelse,
reduktion, genvinding og genbrug.

Delmål 13.1.
Modstandskraft og tilpasningsevne til
klimarelaterede risici og naturkatastrofer
i alle lande skal styrkes.

Delmål 17.17.
Der skal tilskyndes og fremmes effektive
offentlige partnerskaber, offentligt-private
partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber,
som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.
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RESULTATER OG MÅL 2018/19
STANDARD

ANTAL / MÆNGDE

MÅL 2022

CO2-udledning total

GRI 305-1
GRI 305-2

289,62 ton

20% reduktion

CO2-udledning pr. medarbejder

GRI 305-1
GRI 305-2

6,03 ton

20% reduktion

Affald
(madaffald, pap, papir, elektronik, hård plast og småt brændbart)

GRI 306-2

Fraktioneres,
men vejes ikke

Opgøres i
fraktion/kg

Transport i arbejdstiden (CO2) inklusive flyrejser

GRI 305-1
GRI 305-2

138,73 ton

20% reduktion

Involvering i partnerskaber

SDG 17.17

3

6

31

TEMA 4 TRANSPARENS

POLITIK
Carve modvirker alle former for korruption
gennem procedurer og praksis, der forhindrer
bedrageri, bestikkelse, smørelse af offentligt
ansatte for at fremme rutinemæssige aktiviteter,
udnyttelse af tillidsforhold for egen vindings
skyld samt ”sort” arbejde.

Overordnede mål i Carve
• Skabe transparens i vores virksomhedsdrift
• Aktivt modvirke korruption
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transparens
åbenhed
ÅBENHED
Transparens i strukturer, økonomi og
beslutningsprocesser har været et
kardinalpunkt i opbygningen af Carve.
Vi arbejder derfor med en flad virksomhedsstruktur med en partnergruppe og
en række fag-, drifts – og sociale udvalg
samt en arbejdsmiljøorganisation, der
er drivende og besluttende i de daglige
aktiviteter. Alle udvalg er åbne for
alle og tilmelding sker en gang årligt i
forbindelse med koncernens generalforsamling. Åbenheden er også sikret
med adgang for alle medarbejdere
til vores timeregistreringssystem,
herunder til rapporter om timeforbrug
og omsætning.
ANTI-KORRUPTION
I alle vores aktiviteter tager vi afstand
fra korruption og vennetjenester, der
på ulovlig eller kritisabel vis favoriserer bestemte parter eller fremmer
irregulære arbejdsmetoder. Vi har
endnu ikke oplevet forsøg på sådan
adfærd i dialogen med vores interessenter og kunder. Basal undervisning
i anti-korruption vil blive integreret i
Carves konsulentuddannelse og andre
undervisningsaktiviteter.

PERSONDATABESKYTTELSE OG
INFORMATIONSSIKKERHED
For at skabe en databeskyttelseskultur
og sikre gode informationssikkerhedsvaner er persondatabeskyttelse og
informationssikkerhed fast punkter
på Carves kvartalsvise døgnmøder,
hvor alle medarbejdere deltager.
Disse møder bruges til at undervise i
interne politikker og procedurer samt
relevante emner. Fra 2020 vil alle
nyansatte derudover gennemgå et
introduktionskursus.
KLAGEADGANG
Partnere og medarbejdere i Carve
kan indgive klage over manglende
efterlevelse af CSR-politikken til
bestyrelsesformanden og/eller et
bestyrelsesmedlem i Carve. Klagen
behandles fortroligt.
Eksterne aktører med en relevant
tilknytning til Carve, herunder kunder,
leverandører og samarbejdspartnere,
kan indgive klage til bestyrelsesformanden og/eller et bestyrelsesmedlem
for Carve.
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TEMA 4 RESULTATER OG MÅL

Delmål 16.5.
Alle former for korruption og bestikkelse
skal nedbringes betydeligt.

Delmål 16.10.
Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale
frihedsrettigheder i henhold til international
lovgivning og internationale aftaler.
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RESULTATER OG MÅL 2018/19
STANDARD

ANTAL

MÅL 2022

Antal sager om korruption

GRI 205-3

0

0

Uddannelse i anti-korruption

GRI 205-2

0

Alle undervist

Antal klager om persondatabeskyttelse

GRI 418-1

0

0

GDPR

46 (alle)

Alle undervist

0

0

0

Uddannelse i persondatabeskyttelse
Brug af klagemekanisme
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CSR-TEAMET

Carves interne CSR-indsats og rådgivning af kunder planlægges
og udføres af CSR-teamet, der består af:

Birgitte Kofod Olsen

Christoffer Smed Karlog

Emilie Louise Faurholt

Henning von Hauen

Find flere oplysninger på carve.dk
Kontakt Birgitte Kofod Olsen for yderligere oplysninger:
Mobil: +45 25 26 09 03
Mail:
bko@carve.dk
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CARVE CONSULTINGS UDGIVELSER OG RAPPORTER
OM CSR OG SAMFUNDSANSVAR

FN's verdensmål i større børsnoterede danske virksomheder.
(2019).
Værdi fra dag 1 i partnerskaber – en indsamling af erfaringer
fra krydsfeltet mellem civilsamfund og erhvervsliv
(Carve, Isobro og Krydsfeldt 2019).
Carves rapporter kan downloades på carve.dk
Persondatabeskyttelse i danske børsnoterede virksomheder
2016-19. (2019).
Persondatabeskyttelse i børsnoterede danske virksomheder
2016-2018. (2018).
Persondatabeskyttelse i børsnoterede danske virksomheder
– om politikker, risiko og åbenhed (2018).
Carves rapporter kan downloades på carve.dk
Danske pensionsselskabers ansvarlige
investeringer (Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig
virksomhedsadfærd 2018).
https://virksomhedsadfaerd.dk/nyheder/1314176/5
CSR-rapportering i 24 børsnoterede danske virksomheder
(Erhvervsstyrelsen (2018).
https://erhvervsstyrelsen.dk/
csr-rapportering-i-24-danske-virksomheder
Er vi parate til de nye lovkrav? Danske virksomheders
CSR rapportering (2016).
http://csrrapport.dk/
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