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1. Usisaat ApS-imut tikilluarit 

Una allataq Usisaat-ip sulisuinut, suleqataanut aamma sullitaanut pigitinneqarpoq. 
Eqqaamassavarsi ilissi sukkulluunniit/qanoq ilisukkulluunniit apeqqutissaqarussi 
attavigisinnaagatsigut. Taassumap saniatigut sulisugut Sulisut Mappersagaat-nik tunineqartarput, 
suliassanut assigiinngitsunut ilitsersuutinik suleriaatsinillu imaqartumik, aamma tunniussanut 
ilaasarpoq pitsaasumik suliaqarnissaq qulakkeerniarlugu qanoq iliortarnissamut ilitsersuut, 
tamakku tamarmik allaffeqarfitsinni pineqarsinnaapput. 
  
Taakku tamarmik kalaallisut qallunaatulluunniit allataapput.   

2. Suliffeqarfik pillugu allaaserisaq 

2.1. Aallarnerneqarnerata oqaluttuassartaa, ullumikkut killiffik aamma siunissaq 

Usisaat tassaavoq suliffeqarfik aaqqissuulluagaasoq kalaallinit ingerlanneqartoq, 
aallarnerneqarsimasorlu 1973-imi Ilulissani aappariinnit Akisooq Poulsenimit aamma Hans 
Gerstrømimit. 1991-imi suliffeqarfik Nuummut nuuppoq. Piginnittuusut  Akisooq Poulsenip 
aamma Hans Gerstrømip saniatigut piginneqataasunut ilaalerput taakku kinguaavi Arnannguaq 
Gerstrøm aamma Minik Gerstrøm. 
 
Ukiut 40-t sinnilaarlugit matuma siornatigulli aallartittumik Usisaat ApS-ip Kalaallit Nunaanni 
Danmarkimilu illoqarfinni, maaniittuni nunat allanilu illoqarfiit akornanni, nutsertut pisataannik 
angallassinernik suliaqartuarsimavoq. 
 
Suliffeqarfik unigani ineriartortuarsimavoq, saniatigullu suliassaqarfiit allat ataavartumik 
pinngorartissimallugit. Suliffeqarfiup immikkoortortat makku ingerlatarilersimavai: 

 Nutserussineq 

 Nassiussanik nassiussuineq / tigooqqaanerlu 

 Atortunik aamma biilinik iluarsaasarfik 

 Atoqqitassaleriffik 
 
Usisaat ApS siunissamut pilersaaruteqarluarpoq aamma tassunga ilaagujoq siunniussaq 
taaguuteqartitarput 2020 plan, tassa pilersaarutit piviusorsiortut annertuut, suliffeqarfiup 
pingaartitaanik nangitsisut, tassaasut inuit inuunerannik, avatangiisaannik aamma 
iluaqutigisinnaasaannik nassaarsiornermik tunaartallit.   
 

2.1.1. Pingaartitat 

 Sullitaq qitiutillugu: Usisaat ApS-ip sullitani pingaarnerpaatittuarpai 

 Sulisut qiimasut: Usisaat ApS-imi sulisullu ataatsimoorussilluta anguniartuarparput suliffik 
ingerlalluartoq 

 Avatangiisinik ataqqinninneq: Usisaat ApS-ip suliffiuvoq avatangiisitsinnik pingaartitsisoq 
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2.2. Immikkoortortaqarfiit 

Nukittoqutigivarput suleriartaratta immikkoortortaqarfiit eqaatsumik imminnut 
ataqatigiissarluartarlugit, taamaaliornikkut suliassat ataasiakkaat tamaasa pitsaasumik 
naammassisinnaasarlugit. Taanna periuseq sulisutsinnut tamanut piumasaqartitsivoq, taamaattorli 
tamatigoortumik pissanganartumillu ulluinnarni sulinermi sulisunik ataqatigiilersitsilluartarpoq. 
Sullitavut tamaasa pitsaasumik sullikkusuppavut suliassiissutigineqartut pitsaasumik 
naammassisarlugit. 

2.2.1. NUUSSUINEQ 

Nuussuissussisarneq suliffiutitsinni pingaarnerpaavoq. Usisaat ApS-ip ukiuni 40-nik 
ikinnerunngitsuni nuussuissussinerit assigiinngitsut suliarisarsimavai, soorlu imaattut: 
 

 najukkami pisattanik nuussuinerit 

 allaffeqarfinnik nuussuineq 

 matumiit matumut nuussuineq 

 containerinik nuussuineq 

 pisattanik oqimaatsunik nuussuineq; pattagissat, aningaaserivissuit, allagaatinik 
toqqorsiviit 

 najukkap iluani nuussuineq 

 allallu 
 
Amerlasuunik isumannaatsunik assigiinngitsunik suleqateqarpugut, taakku ilaqalutik suliatsinnik 
ingerlatitseqqiisartunik/sulissatsinnik tunioraasartunik, nunatsinni nunattalu avataani. Soorlu 
ukiuni 20-t sinneqalaartuni aalajangersimasumik taamatut suleqatigisarsimavarput 
Danmarkimiittoq ABC flyttefirma. 
 
Usisaat ApS DMF-imut, Dansk Møbeltransportforening, ilaasortaavoq 
 

2.2.2. NASSIUSSALERINEQ 

Suliffeqarfipput aamma Speditionsfirmaet Leman A/S, nunarsuarmi sui tamani sullissisartoq, 
aallartitaqarfigivarput 
 

2.2.3. SANAARTORNERMI SULIALLIT ATORTUINIK/SAKKUINIK ILUARSAASARFIK AAMMA 

BIILILERIFFIK 

Usisaat ApS entreprenørit sanaartornermi atortuinut aamma biilinut iluarsaasarfeqarpoq, tassani 
inuinnaat pigisaannik, suliffeqarfiit mikisut angisuullu pii, kiisalu suliffeqarfiit pisortanit 
pigineqartut pii suliarineqarsinnaapput. 
 
Tassani makku siuliarineqartarput: 

 Hydraulik aamma saffiugassat 

 Umiatsiaat, ATV-t aamma snescooterit iluarsaatassat 

 Personbiilit, lastbiilit aamma sanaartornermi atortut/maskinarsuit iluarsagassat   
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2.2.4. ATOQQITASSALERIFFIK 

Usisaat ApS-p avatangiisip minguitsuunissaa pingaartikkamiuk Atoqqitassaleriffimmik 
pilersitsisimavoq, taannaavorlu Usisaat 2020 Plan-imut atasoq. Igitassaagaluanik nammineq 
suliffiutitsinni aamma avataaniittunik katersisarpugut immikoortiterisarlutalu. Pisiniarfiutillit 
arlallit isumaqatigiissuteqarfigisimavagut igitassaasinnaasunik atoqqinneqarsinnaasunilli 
aallerfigisarnissaannut. 

3. Suliffeqarfiup periusissatut aalajangiussimasai aamma ingerlatseriaasia 

Taakku taaneqartut saniatigut Sulisunut Quppersagaq-mi periaatsinik sulinermut 
tunngaqqissaartunik siumugassaqarpoq. 
 

3.1. Oqaatsit atorneqartut 

Usisaat-ip oqaatsitigut polikikkeqarnermigut siunertarivaa sapinngisamik sullitani pitsaasumik 
kiffartuunnissaat, taamaaliornikkut aamma qulakkerusullugu suliat/kiffartuussinerit sullissinermini 
ataqatigiissaarineq aamma ingerlatsineq suliffeqarfiup sulisuisa akornanni 
pitsaanerpaaffimminiinnissaat, tamanna aamma Suliatsinnik Ingerlatitseqqittartunut atuuppoq. 
 
Usisaat suliffeqarfiuvoq oqaatsinik marlunnik, tassaasunik kalaallisut qallunaatullu, 
atuiffiunerusoq, aammali tuluttuut atorneqarsinnaallutik. Imaanngilarli sulisut oqaatsinik 
taakkuninnga  pingasunik pinngitsooratik atuisinnaasariaqartut. Ullumikkulli allaffeqarfitsinni 
sulisutta amerlanerit kalaallisut, qallunaatut aamma tuluttut oqaatsit atorsinnaavaat.   
 
Nussuinermi sulisugut amerlanerit kalaallisut oqaluttuupput, taamaattumillu allatat 
paasissutissallu tamarmik kalaallisut allataapput, tamanna paaseqatigiilluartarnissamut aamma 
suliat pitsaalluartumik passunnisssaannut toqqammaviummat. 
 
Suliffeqarfitsinni sulisut ikinnerussuteqartut qallunaatuinnaq oqaaseqartuummata aamma 
suliffeqarfitta iluani avammullu kiinnertarnitsinni oqaatsit marluiit atorlugit pisarmat, allatat 
paasissutissallu tamarmik kalaallisut qallunaatullu allataasarput. 
Tuluit oqaasii pisariaqartitsineq apeqqutaatillugu atorneqartarput. 

3.2. Attaveqatigiittarnermut politikki 

Usisaat ApS-ip pingaartitarivaa attaveqariaaseq pitsaasoq ammasorlu sulliviup iluani avataanilu 
atorneqassasoq. Usisaat-ip akuersaanngivippaa inoqatinik ajortitsiniaanissaq, taamaattumillu inuit 
kikkulluunniit naligiimmik misiginissaat pingaartillugu. Aaqqiagiinngittoqalissagaluarpat tamanna 
ingerlaannavik eqqissisimasumillu qaangerneqassaaq. Tamanna suliffeqarfiup iluinnaani atuunnani 
aamma avataani attavigisartakkatsinnut atuuppoq. 
  
Usisaatip immikkoortissinnaalluarpai suliffiup iluanit avataanillu ulluinnarni saaffiginninnerit, 
aalajangersimasumik ataatsimiittarnerit aamma suut eqqartugassaqqissut takkuteriataartartut.   
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3.2.1. Ulluinnarni saaffiginnissutit: 

- Uagutsinnik suliasseerusullutik attaveqarusuttut tamarmik sukkulluunniit 
tikilluaqqusaapput aamma attaveqarnissaat ajornasaarunneqanngitsumik pissaaq, 
oqaatsillu atussallugit ajornannginnerusorisatik atuinnartassaavaat. Taamaattumik 
saaffiginnissutit pisinnaapput telefuunikkut, ornigutiinnarnikkut, hjemmesiderput atorlugu, 
faxe atorlugu, allallutik imaluunniit email atuinnarlugu, kalaallisut, qallunaatut 
tuluttulluunniit. 

- Saaffiginnissutit ilaat pappiararsornertaqartussaapput, soorlu pappiaraq akiliinermi 
atugassaq (rekvisition, suliassiissummik akuersissut aamma pappiarat akitsuussigassanut 
tunngasut. 

- tamakku sullitatsinnut paasinertunngorlugit takutittarpavut. 
Saaffiginnissutit tamarmik ingerlannaq akineqartassapput imaluunniit kingusinnerpaamik 
ulluinnanngornerani ulloq siulleq akineqarlutik, immaqaluunniit nalunaarfigalugit qaqugorpiaq 
saaffiginnissut pimoorullugu akineqarumaaartoq.   
 

3.2.2. Ataatsimeeqatigiinnerit aalajangersimaqqissaartut: 

Suliffeqarfiup iluani sulisut akornanni aamma avataani attaveqarfigisartakkatta suleqatiginiarnerat 
siuarsarusullugu, ataatsiittarnissat allattorsimavagut, ataatsimeeriaatsit assigiinngitsut qanoq 
ilinerani ingerlanneqartassanersut, kikkut peqataaffigisassaneraat, sunik siunertallit aamma 
imallit, nalunaarsorlugit. Taanna pilersaarusiaq qissimillattaarneqartuartarpoq 
nutarterneqartuarluni, pisariaqartitsineqap eqqutaatillugu. 
Soorlu tamakku makkuusinnaapput: 

- Sulisut ataatsimiinnerat 
- pakkemesterit ataatsimiinnerat 
- Allaffimmiut ataatsimiinnerat 
- Susassareqatigiiaat ataatsimiinnerat 
- Sullivimmi pisortat ataatsimiinnerat 
- Sullitanik killiffik pillugu atatsimeeqateqarneq 
- Sullitanik ilisimatitseqatigiinniarluni ataatsimeeqateqarneq 
- Sulliviup Suliaanik Ingerlatitseqqiisartuinik ataatsimeeqateqarneq 

 

3.2.3. Ataatsimiissutissaqqissut allat: 

Ilaanni ilimaginngisamik arlaannik ataatsimiissutissaqqissumik takkuttoqariasaartarpoq. 
Taamaattoqaraangat ilisimatitsissutigineqaannartarpoq kikkut ataatsimeeqataassanersut, sumik 
siunertaqarnersoq aamma qanoq imaqarnersoq. 
  

3.2.4. Ataatsimiinnerni malitassiat 

Attaveqarfigisartakkavut kikkulluunniit ataatseeqatiginnikkumasinnaapput. Ataatsimiinnerit 
qulequtseriigaasinnaapput aamma torrutiinnagaasinnaapput. Torrutiinnakkat 
isumaqatigiissuteqarnikkut pisinnaapput imaluunniit nalaattortuusinnaapput 
qulequtseriigaanngitsut imaluunniit referatitaqartariaqanngissinnaapput. Qulequtseriikkalli 
imaakkajuttarput aalajangerssimasunik inuttaleriikkat sammisassartallillu, kiisalu referatimik 
malitseqartinneqartussat. 
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Qulaani taaneqartuni makku maleqqunaqaat: 

 piffissaq eqqorlugu aggerneq 

 isummersoqataaneq 

 pimoorussineq 
 
Qulequtaqareerluni ataatsimiinnissami ilimagineqassaaq: 

 piareersarluarsimaneq 
 

3.3. Innarlertoqarsimatillugu iliuusiusartut 

Innarlernerit pisinnaapput suliffiup iluani imaluunniit avataani. Innarliisimasut tassaasinnaapput 
Usisaat-ip sulisui imaluunniit allat. Usisaat ilungersorluni innarliinnginnissamik 
anguniagaqartuuvoq. Innarlersimasoqariataassappalli sulisutta piaarnerpaamik allaffeqarfitsinnut 
tamanna ilisimatitsissutigisussaavaa - innarlersimasut qanoq ittulluunniit, mikippata 
annertuppataluunniit  - nalunaarutigineqartussaapput. Usisaat-ip nalunaarsoqqissaartarpai 
innarlersimasat piniarfigisaminngaaneersut, taamaaliornikkut piffissaagallartillugu taama 
pisoqartannginnissaa anguniarlugu sulisut Usisaat-ip Nussuisartunut sungiusaatissiaatiminik 
pikkorissarnisssamik neqerooruteqarneratigut.    
 
Usisaat ilitsersuutitalinnik immersugassaateqarpoq assigiinngitsunik innarlikkat, taakku uagut 
nammineq eqqqorneqartunut tunniuttakkatsinnik imaluunniit nammmineq immersortakkatsinnik. 
Usisaatip nammineq sulisuminut maleruagassaliaani (pitsaassusilimmik suliaqarneq pillugu) 
aamma allaqqasoqarpoq innarlersoqarsimatillugu iliuusissat qanoq ittut malinneqartussaasut. 
Tassani aamma ilaatigut sukumiisumik eqqartorneqarpoq SOP, innarlertoqarpat periusissat 
ersarissut, allaffissornikkut isumagineqartarnerat aamma suliap ingerlateqqinneqartarnera.   
 
Sillimmasiinermut tunngasut 
Maleruagassat sillimmasiinermut tunngasut assigiinngitsut Usisaat-ip pigivai, 
sillimmasersimanerup qanoq ittuunera apeqqutaatillugu allatat. Usisaat-ip akisussaaffigivaa 
innarlersimasumik piginnittuusoq ilisimatilluassallugu, kingornatigullu Usisaat-ip 
sillimmasiisarfimmi attavigisartakkamini suliap ingerlanneqarnera malittarilluassavaa.     
 

3.4. Aaqqiagiinngittoqartillugu iliuuserineqartartut 

Usisaatip qanoq ilisukkulluunniit isumaqatigiinngittoqalersinnaaneq pinaveersaartinniartuuaa, 
taamaattorli taamaattoqalissappat tamanna ingerlaannartumik eqqissisimasumillu 
naammassiniartarlugu. Aamma taama pisoqartillugu Usisaat-ip maleruagassiaataani - Kvalitetshjul 
- qanoq aaqqiinasuartoqarsinnaasoq allaqqasoqarpoq. Isumaqatigiinngissutit  
assigiinngitsuusarmata, angissutsimikkullu nikingasinnaallutik, qanoq passunneqaassanersut 
pisumiit pisumut assigiinngissinnaaqaat. Pingaarnerpaavorli sunannguaq tamaat 
qulaajarneqassasoq, taamaaliornikkut paasissutissat atorfissaqartinneqartut 
pissarsiarineqassammata aamma suliffeqarfiup misilittagai tassuunakkut amerliallassammata. 
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4. Suliat pitsaassuseqarluartut 

Usisaat ukiut ingerlanerini inummit ataasiinnarmit ingerlanneqaqqaarsimagaluartoq ullumikkut 
suliffeqarfingaatsiarsuanngorsimavoq. Tamanna Aanguneqarsinnaaalersimavoq ukiut tamaasa 
suliat takutittakkatta pitsaasuusarsimanerat sullitatta malugiuartarsimammassuk.    
 
Usisaat-ip siunertariuarpaa imminut nammassinnaasumik ineriartortitsineq, toqqaammaveqartoq 
sullitanik, suleqatinik aamma pisiortorfinnik tatigisaqartuunermik, kiisalu suliat 
pitsaassuseqartuarnissaanik pingaartitsinermik. VOC atorparput, taanna sullitat pisariaqartitaat 
suliatsinni tamani ilaatinneqarnerannik. 
 
Qulaani allatavut timitalerusullugit aalajangersimasunik periusissaliorsimavugut suliatta 
pitsaasuunissaannut tunngasunik. 
Taakku imaqarput ataani nassuiarluarneqartumik, tassaasoq Usisaatip suliaanut nalilersuissut.    
 

4.1. Usisaat-ip suliat pitsaasuunissaannik nalilersuiuarnera 

Ukiut ingerlanerini Usisaatip suliaminik pitsaatitsiuarnissani ineriartortittuarsimavaa, taannalu 
pitsanngorsaajuarnissaq pillugu periutsimit, PDCA-mit aamma SDCA-mit - isumassarsiaavoq, 
taakkulu imarivaat suut suliat nalinginnaasumik pitsaassuseeqartut suliannerusumik 
pitsanngorsaartuarneqarsinnaanerat.   
 
Pitsanngorsaajuarnissamik periuseq Usisaat-ip pisortaannit aamma immikkoortortaqarfiit 
aqutsisuinit tamanit ilinniarneqarsinnarluni timitaliinikkut atorneqartarpoq. 
 

                  

 
  

Pilersaarusiornera 

Suliarinera 

Misiligarnera 

Misissoqqissaarnera 
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Qulequtat Nassuiaat 
Pilersaarusi-
ornera 

Pilersaarusiorneq: 
 
1) Suna pitsanngorsarneqassava / Nalinginnaasuugaluartut suut 
iluarsiallanneqarsinnaappat? 

 iluarsisassaq allaaseriuk 

 assersuutinik aamma pissutaasunik nassaarit 

 aaqqitassat uuttuutillu aalajangikkit (KPI) 
 
2) Angusaq pisortat isumaannut anguniagarpiamullu sanilliuguk 
  
3) Pitsanngoriaat / allanngunngikkallarneranilu isikkua nassuiaruk 

 sanakkit SOP/ Standard 
 

Suliarinera Pitsanngoriaat misiliguk aamma suliariuk: 
 
1) Pitsaanngoriaateqareersoq aamma suli allanngortinneqanngitsoq misiliguk 

 Aamma allannguutit SOP-mut standartimullu sanilliutikkit   
 
2) Pitsanngoriaatissaq / standart suliariuk 

 sulisut piginnaasaat qaffassarlik 

 SPO malinneqassaaq 
 

Misiliqarnera Paasissutissanik katersineq: 
 

 kukkunernik, ajoqusernernik aamma naammagittaalliuutinik nalunaarsuineq 
o toqqaannartumik misiligaaneq qimerluuineq 
o tjeklisteq maliguk 
o KPI-mut paasissutissanik katersineq 
o Audits Det Norske Veritas-imeersoq 

 

Misissorqqis- 
saarnera 

Paasissutissat pissarsiatit: 
 
1) angusat akuerikkit imaluunniit naaggaakkit 

 angorusutat aamma KPI eqquutsinneqarpat? 

 angusat ilimagisamit allaaneruppat imaluunniit amigaateqarpat? 

 Suli pitsaanerulersinnaannginnerpat?   
 
2) Angorusutat anguneqanngippata sorpiaammita pisuuppat? 
 
3) Iluarsisaqarit 

 pingaarutilinnik iluarsiissutissaqarpat piaartumik suliarikkit 

 nalinginnaasumik isikkussaa nutaaq pilersiguk 

 
Usisaatip pitsaassusiliinissamut misiligutaa aallaqqaataaniit atoruk. 
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4.2. SOP 

Usisaatip immikkoortortanut tamanut SOP sananikuuaa. Taanna nutarterneqartuartussaavoq, 
suleriaaseq naammattoortakkat malillugit allanngorartuarsinnaammat Usisaatip Pitsaassutsimut 
malitassiai tunngaviusussaammata. 
 
Ukiuni kingullerpiani nussuisartunut SOP assiliartalinnik takusassiangorlugu pilersinniarsimavarput, 
taamaaliornikkut sulisut sulinerminnut tunngasut videunngorlugit takusinnaalerniassammatigit.   
 
Vores SOP’er for alle afdelinger kan rekvireres på kontoret. 
SOP-t immikkoortortaysinni sulisunit tamanit allaffaffeqarfitsinni pineqarsinnaapput. 
 

4.3. KPI – Key Performance Indicators 

Pitsaassuseqarluartumik suliaqartarnissaq qulakkeerusullugu aalajangersimavugut KPI-mi 
anguniakkat assigiinngitsut atorniarlutigit, aamma sullittakkatsinni VOC-t amerliartuaartillugit 
pissarsiarisarnerisigut. Taamaalilluta naammagittaaliuutaasinnaasut pitsaasumik 
iluarsisarniassagatsigit. Isorinnissutaasinnaasut uuttortarnissaat tamaaliornikkut sullitatta 
oqariartuutaat malillugit aaqqittarniassagatsigit. 
 
Attavigisartakkatsinnit, ataatsimiittoqartarneranit aamma Usisaatip Pitsaassutsimik Malitassiaanit 
pisunik  paasissutissat pissarisarisartakkavut katersoraangatsigit, misiligaanitsinni qulequttat 
ilaanni uani "Misiligarnera" atortassavagut. 
 
Eksempler: 

Sullitap VOC-a Usisaatip KPI-mut nuutsitsinera 

Attaveqarfiginiaraluarpatsigit Sianertoqarpat 60 sekundinngortinnagit akinissaq 

Aserortoqarpallaartaqaaq 50-eriarluni nussuinermi marloriaannarluni 

innarlertoqartoq 

 
Taamaaliorluta anguniassaliorsinnaavugut malitassatsinnik. 

 

4.4. Pitsaassutsimik qulakkerinniinnermik rapportiliaq aamma Audit/Revision 

Usisaat ApS pitsaassutsimut tunngasumik malitassiaateqarpoq, nutarterneqartuartumik. Taanna 
allaffeqarfitsinni piniarneqarsinnaavoq. Usisaat minnerpaamik ukiumut ataasiarluni Suliffeqarfittut 
sumut killiffimminik nalilersuisarpoq, ilaatigut SOP aamma KIP toqqammavigalugit.   
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CSR, Corporate Social Responsibility 

5. Aallaqqaasiut 

Usisaat 1973-imili aallartikkami isumaqartuarsimavoq inuiaat susassareqatigiinnerat aamma 
avatangiisaat sullissinermini pingaartissallugu, suliffeqarfimmi iluani aamma silataani. Taassumallu 
siunniunneqarsimanera pisoorpiarpoq ullumikkut suliffeqarfitta ingerlalluarsimaneranut, tassa 
inuiaqatigiit akuutittuarnissaat amma nunarsuatsinni silaannaap avatangiisillu allanngornerat 
malinnaavigilluarsimagatsigu. 
 
Taamaniminngaaniit Usisaatip CSR politikkeqalernissani aalajangiussimavaa, taamaattumillu CSR 
Grønlandimut ilaasortanngorsimavoq taavalu CSR Usisaat 2020 plan-imut taanna 
ilaatilluinnalersimallugu. Ukiorlu 2015 aallarnerfigalugu Usisaat-ip CSR toqqammaviliullugu 
pilersaarutini annertusisimavai, ukiut tamaasa rapportiliortalersimalluni killiffimmik 
takussutissiisussamik.     
 
Usisaat-ip CSR toqqammavigalugu pilersaarusiortarnini nutartertuarsimavaa, ullutsinnut aamma 
avatangiisinut tulluussarlugu, taamaattumillu suliffeqarfitta anguniagaanut tapertarilluarlugu. 
Usisaat-ip CSR toqqammavigalugu politikkiata pilersaarutaatalu inuiaqatigiit, avangiiseq aamma 
suliffeqarfik nalituunik pissarsissapput. 
 
Suliffeqarfiup siunissaata ilusilersorneranut aamma CSR toqqammavigalugu pilersaarusiornermut, 
Usisaatip Pitsaassutsimut Malitassiaatini atorluartuuaa. 
 
Pilersaarusiorneq suliarinera misiligarnera misissoqqissaarnera   
 

 

Pilersaarusiornera 

Suliarinera 

Misiligarnera 

Misissoqqissaarnera 
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5.1. CSR toqqammavigalugu Pilersaarusiorneq 

 

CSR-imi politikkissaq qanoq ittoq malinneqassaanersoq Usisaat-mi aqutsisuusut Siulersuisullu 
aalajangersugarivaat. 
 
CSR politikki aamma Pilersaarusiorneq eqqartorneqartassaaq minnerpaamik: 

- qaammatit pingasukkaarlugit Pisortat ataatsimiinneranni 
- ukiumut ataasiarluni Siulersuisut ataatsimiinneranni 

 
Ikinnerpaamik ukiumut ataasiarlunu Usisaatip aalajangersagaatai CSR-mik  toqqammavillit 
iluarsaanneqartassapput, Pisortat ataatsimiinnerini aamma Siulersuisut ataatsimiinnerini 
nikeriaatissatut amma pilersaarusiassaqqissutut aalajangikkat aallaavigeqqissaarlugit. 

5.2. CSR toqqammavigalugu pilersaarutinik timitaliineq 

 
Usisaat Allaffeqarfimmini sulisoqarpoq CSR-ip ingerlanneqarneranut akisussaasuusumik. 
Taassumap akisussaaffigivaa CSR toqqammavigalugu pilersaarusiaasimasut 
piviusunngortinneqarnissaat tikillugu malinnaanissaq.    
 
Usisaat CSR toqqammavigalugu tamanik qulangiisunik pilersaaruteqartuummat pilersaarutinik 
piviusunngortitsinissami akisussaasut suleqatinik allanik ilaartorneqartarput. Taakku 
akisussaaqatasussat toqqarneqartarput piginnaasatik aamma suliaminnik ilisimasaqarluarnertik 
toqqammavigalugu, taakkuugajuttarpullu immikkoortortani Pisortat imaluunniit Pisortat tullii. 

5.3. Kiliffik aamma uuttuutit takussutissiisinnaasut 

 
Uuttueriaatsit aalajangersimaqqissaartut, CSR toqqammavigalugu Pilersaaarummut atugassatut, 
sananeqarsimapput. 
CSR-imik akisussaasuusup ataavartumik uuttuisarnerit pissusissamisut ingerlanneqarsimanersut 
misissortassallugit akisussaaffigivai, kiisalu pitsanngoriaatit aamma nalunaarsortartussaallugit. 
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5.4. Pisortat aamma Siulersuisut ataatsimiinnerini saqqummiussisarneq aamma 

aalangiussimasanik malitseqartitsisarneq 

 
CSR-imut akiusussaasuusoq Pisortat amma Siulersuisut ataatsimmiinnissaannut 
peqataanissaminut misissoqqissaareersimassavai Pitsaassutsimut malitassiat tunngavigalugit 
pitsaassutsimik uuttuisimanerni takussutissiat nutaat. Ataatsimiinnerni taakkunani CSR 
toqqammavigalugu Pilersaarusiami anguniagassatut siunniunneqarsimasut timitalersornissaat 
eqqartorneqartarput, akuersaarneqarsinnaapput itigartinneqarlutilluunniit, soorlu tassani 
angusarineqarsimasuni amigaatigineqartut sorpianik peqquteqarnersut saqqummiunneqarlutik 
aamma suut aaqqiissutaasaariaqassanersut aalajangiunneqarlutik. 
 

5.5. FN-ip maleruagassaliai sisamaasut Global Compact områder 

Usisaatip suliffeqarfimmini atuutsippai FN-ip isumaqatigiissusiai nunanut tamanut, Global 
Compact, atuuttussiat, naatsumik imatut taallugu Usisaat-ip susassaqarfiini tamani CSR 
malinneqarmat.     
 
Inuit pisinnaatitaaffii 
Usisaatip inuit tamat pisinnaatitaaffeqarnerat ataqqisarivaa. Tamaattumik Usisaat makkununnga 
sunneeqataarusuppoq: 

- najukkami innuttaaqataasut ineriartortitsifiginissaat 
- peqataatitsinermik suliniuteqarneq   

 
Sulisitseqataasussatut piginnaatinneqarneq 
Usisaatip ataqqisarivaa nunarsuarmi tamarmi inoqatinik sulisitseqataanissamik 
piginnaatinneqarneq. Taamaattumik Usisaat makkununnga sunneeqatarusuppoq: 
 

- ilinnniartitanermut suliniuteqataaneq, sulisuutinik HR-eqarnikkut aamma 
piginnaanngorsaaqataanikkut suliniuteqarneq 

- sunneeqataatitsiniarneq avatangiisillu pitsanngorsarusullugit nukinnik atuerusunneq     
 

 
Avatangiisit 
Usisaat  suliniuteqartuuvoq avatangiisip annertuumik illersorneqarnissaata siuarsarneqarnissaa 
akisussaaqataaffigerusullugu, kiisalu teknikki avatangiisinut mianerinnilluartoq atorlugu 
ineriartortitsisuulluni. Usisaat-immi makku ingerlallugit taamaaliorusuppoq: 
 

- nukinnik (energi) pinngorartitsinermik suliniuteqarneq 
- avatangiisit illersorneqarnissaat toqqammavigalugu nassaarsiorneq 
- ikummatissanik ulorianarsinaasunik atuipiluinissamik annikillisaaniarneq 
- atueqqiisarnissamik suliniuteqarneq 
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Eqqunngitsuliorluni iluanaarniapilunnermut akerliuneq 
Allanik akiliilluni iluanaarniapiluttarneq allatulluunniit  inatsisit unioqqutillugit iliortoqartarnera 
Usisaat-ip akuerisinnaanngitsuuaa. Uagut inatsisit eqqortuliortariaqarnermik imallit tamaasa 
malillugit ingerlatsisarpugut.   

6. Klima aamma avatangiisit 

Usisaatip CSR-ip politikkia toqqammaviliullugu klimamik aamma avatangiisinik pitsaasumik 
sunniinissaq siunnerfigisarparput, tassa tamanna qamaniisillugu suliniartarpugut. 
 

6.1. Usisaat-ip Atoqqitassalerinermik immikkoortortaqarfia 

 
Usisaat-ip siunniussaanut ilaatillugu Kalaallit Nunaanni avatangiisip saligaatsuunissaanik 
ineriartortitsineq peqataaffigerusullugu Atoqqiisarfimmik immikkoortortamik pilersitsisimavugut, 
taamaliornikkut aamma suliffeqarfik  pitsaasumik pingaarutilimmillu niuveriaasilik 
pilersissagatsigu. 
 
Saviminikut, batterikut, atortukut elektronikkimut sammisut allallu Danmarkimi 
passuteqqitassanngorlugit nassiussuuttarpavut. 
 
Usisaat-ip suliffeqarfimmini atoqqitassianik katersuiutiginermi saniatigut niuvertarfiit avataani 
isinnisimasut arlalissuit isumaqatigiissusiorfigisimavai ingitassaraluinik aallerfigisarniarlugit, 
Atoqqitassaliorfimminut inissitassaminik.    
 
Nammineq suliffeqarfimmi ingitassaraluanik atoqqitassiorneq 
Usisaa-ip aallartikkamili pimoorussilluni pisiariniartarsimavai poortuutissat allallu nioqqutissat 
mingutsitsinnginnerusartut.   
 
Taamaaliortarnitta saniatigut aamma kusagisarinngilarput soorlu pappit, poortuutikut plastikkimik 
ilallit assigisaallu, atoqqitassaanngitsutut asuli eqqarneqartarnerat. 
 
Qulaanili taakkartorneqartunut atatillugu pingaartillugu erseqqissarusupparput Nussuinermik 
immikkoortortaqarfitsinni  poortuutissat atoqqitassiat pitsaasut aamma nussuissutatta atortuinik 
ajoqusiisinnaanngitsut tamaallaat atortaratsigit. 
 
 
Sulinitsinnit assersuutit:   
Pappiaqqat qaqortut atoqqittarneri - Pappiaqqat qaqortut eqitikkat amerlaqisuut poortuinermi 
atorneqartarput, soorlu nussuissussinermi kassit naqqinut matunngitsiarnerinullu 
nerussaqqutigineqartarlutik, ataasiaannarlugit atorsinnarlugit igiinnaqinagit. Tassa Usisaat-ip 
atoqqiineq ileqqoraa, pappiaqqat suli pitsaagallartillugit. 
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Kassit nussuissussinermi atorneqartartut atoqqinneqartarnerat - Usisaatip nussuinermini kassit 
atortagai ima pitsaatigipput, allaat arlaleriaqalugit atoqqinneqarsinnaallutik. Kassit 
pitsaassutsimikkut atorsinnaajuartillugit atoqqinneqartuartarput. 
 
Atoqqqitassiat avataaneersut 
Usisaat-ip pisiniarfissuit allallu suliffeqarfiit avataaniittut arlallit isumaqatigiissuteqarfigisimavai 
materialinik atoqqinneqarsinnaasunik aallerfigisarumallugit, aamma siunnerfigivaa suli 
amerlanerusunik isumaqatigiissuteqarfiginninnissaq. Assersuutigalugu makku taasinnaavagut: 

- TELE isumaqatigiissuteqarfigineqarsimavoq aallerfigisarniarlugu europallinik 
atoqqitassiassanik 

- Nuuk Centerimi niuvertarfiutillit arlalikasiit atoqqitassanik aallerfigisarumallugit 
isumaqatigiissuteqarfigineqarsimapput 

 
Tassa tamakku atortukut toqqaannartumik atoqqinneqartarput, ajoquteqanngikkaangata - 
taamaanngippalli Danmarkimut nassiussuunneqartarput atoqqitassiassaliassatut.    
 

6.2. Mingutsitsissutaasunik atuipilunneq aamma Co2-mik aniatitsineq 

Usisaat peqataarusuppoq Nunatsinni ikummatissanik asuli atuipilunnissamut aamma kulilte-
koornermik millisaaniarnermut. 
 
Usisaat Usisaat-ip biiliutiminik angallateqarnerminut tunngasunik malitassiorsimavoq, 
ikummatisamik asuli atuinissaq millisarniarlugu; Biili uninngatillugu motori qamiguk, Usisaat-ip 
biilii sulinermi aatsaat atortakkit, aqqusinikkoortillutit avatangiisinni mianersuaalliornaveersaarit.   
 
Usisaat maluginngitsuugassaanngitsumik aamma immikkut illuinnartumik suliniuteqarusukkami, 
Pitsaassutsimik malitassiamini, Usisaat 2020 plan, mingutsitsissutaasumik atuipilunneq Co2-millu 
aniatitsineq, ilaatippai. Suliniutillu taakku aallartereerput. 
 

6.2.1. Usisaat 2020 aamma suliniut misissueqqissaarnertalik 

Usisaat 2020 tassaavoq siunissamut takorluukkat aamma anguniakkat, taakkunani ilaalluni 
suliffeqarfimmut ilanngunneqassasut suliniutit misissueqqisaarnertallit/ilisimatusarnertallit. 
Tamanna kissaatigilersimavarput suliffeqarfiuterput nalituumik peqalersikkusullutigu, taassuma 
nassatarissammagit pisinnaasat qaffasssarneqarnerat aamma niuverutissat nutaartaqalernissaat. 
Taamaaliorniarpugut aamma inuiaqatigiit soqutigisaannik siunnerfeqarluta, tassami issittumi 
avatangiisinut aamma klimamut tunngasunik ilisimatusartussanik atuartitsinissaq 
ikorfartoqataaffigisinnaalissagatsigu. 
 
Taanna aallartereerparput, naak Usisaatip siunissaq ungasinnerulaartoq isigalugu 
takorluukkersaarutaanut - Usisaat 2020-mut ilanngunneqarsimagaluartoq.   
 
Periarfissat makku pinngorartinnissaat aamma misissorluarnissaat aallartissimavugut: 

 qisuit suliareqqillugit kallerup inniliornermut aamma kiassarnermut qisuttuutissaliarinerat 

 qisuit sannakui naqitat kiassarnermut atortussiarineqarnerat 

 pappit pappiaraannaallu oqorsaatissiarineqarnerat 



17 
 

 qisuit sannakuinik oqorsaatissaliorneq 

 siltip/marraap cementiliornermut marrarnillu atortussiornermut aamma naasunut 
naggorissaatissatut atugassiarineqarnerat 

 
Immaqa eqqumiiginarsinnaassagaluarpoq siunnersuutigineqarmat qisuit kalaallit Nunaanni 
kiassarnermut iluaqutissatut atorneqarusuttut, kisianniliuna tassa ullumikkununa qisunnik 
igitassanik, pappiaqqanik aamma pappinik suliffeqarfinneersunik 
assartuussinerminngaaneersunillu ulikkaavilluni ulikkaartoq, atorluarneqanngivittartunik. 
 
Danmarks Tekniske Universitet, DTU, oqaloqatigisarsimavarput, misissoqqullugu 
periarfissaqaraluannginnersoq inuutissarsiutigalugu atuarfimmi ingeniørimut atuartumik PHD-
nngorniartumik, soorlu Sisimiuni Den Arktiske ingeniøruddannelse ARTEK suleqatigalugu 
aallartittoqarsinnaannginnersoq. 
 
Tassunga atatillugu isumalluarnartumik oqaloqatiginnissimavugut, tassa pilersaarutit suliniutillu 
tigussaasut pillugit, proffessorit Arne Willumsen siornatigut DTU/Artekimiissimasoq aamma Minik 
Rossing Københavns Universitetimeersoq isummersoqatigisimagatsigit. 
 

7.  Sullivimmik minguitsuutitsineq isumannaallisagaanerlu 

Suliffeqarfiup sulisuisa isamannaallisagaanerat, peqqissuunerat aamma qanoq inuuneritsiginerat 
Usisaatip ingerlalluarnissaanut aalajangiisuunerpaapput. Taamaattumik isumannaallisagaaneq 
pitsaanerpaaq taakununnga atuutissasoq Usisaatip anguniagaasa ilagilluinnarpaat aamma 
sulisutsinnut atugassarititaasut suugaluartut pitsanngorsartuarnissaat sulissutigisarparput:   
 

- Suleqatit toqqissisisimasumik isumannaatsumillu sulissagunik suliassaminnut 
sungiussisimanissaq, ilisimasaqarluarnissaq aamma tulluartunik isumannaatsunillu 
sulliseqarnissaq pisariaqartippaat. 

- Usisaatip siuttooqataaffigerusuppai sullivinni suugaluartuni isumannaallisagaalluarneq, 
peqqittuuneq aamma inuunerissaarneq sulisunut atugassaritinneqartassasut. 
 

7.1. Sullivimmik nalilersuisarneq APV 

Usisaatip ingerlaavartumik immikkoortortaqarfiutimi allaffeqarfiutimilu tamarmik 
nalilersorneqartarnissaat isumagisarpaa. Usisaatip Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinnik 
nalilersuisarneq pillugu (APV) inatsisut atuuttut  maleqqisaarniartuuai. 
 
Sillimaniarneq pillugu aallartitat sulisut akunnerminni qinertarpaat, toqqagassaasarpullu 
immikkoortortaqarfimminni suliassanik ilisimaarinninnerpaat atuuffimminnilu piukkunnarnerpaat. 
 
Isumannaallisagaanermut aallartitassat ataasiakkaartut Immikkoortortani ukuusuni 
qinerneqartarput: 

- Nuussuineq aamma nassiussalerineq (taakku immikkoortortat ataatsimoorlutik 
qinersisarput suliaat imminnut qaneqimmata) 

- Atortunik Iluarsaasarfik Biilileriffillu 
- Allaffeqarfiit (immikkoortortat tamaasa akimorlugit) 
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Qaammatit pingasukkaarlugit Isumannaaallisagaanermut aallartitat Pisortallu 
ataatsimeeqatigiittarput, tassanilu eqqartorneqartarput immikkoortortani tamani suliniutit 
assigiinngitsut, kiisalu sillimaniarnermut tunngassutillit nalinginnaasut. 
 

7.2. Sulinerup nalaani ajutoortoqartillugu 

Usisaatip immikkoortittarpai ajutoornerit nalorninartullit (qanorpiaq pisoqarsimaneranik 
nalorninarsinnaasut) aamma ajutoornerit allat ersareqqinnaartumik pisimasut. Usisaatip 
ajutoornerit nalorninartullit nalunaarsortarpai sullivimmini atugassanngorlugit, aammali 
ajutoornerit ersarissut sullissimasamut eqqugaasumut rapportiliarisarlugit. 
 
Ukioq 2015 aallarnerfigalugu Usisaatip pisimasut assigiinngitsut peqqissaartumik 
misissuataartagasssatut nalunaarsortarsimavai, taamaaliornikkut suleriaatsimik iluarsiinissat 
pitsanngorsaatissallu suliarineqarpata, ajutoornerit pinngitsoortinneqarsinnaalissammata. 
 
Usisaatip Attavini/Suleqatigisartakkani (ingammik nussuinermik suliaqartartut allamiittut) 
piumaffigerusuppai taamatut ajutoornernik nalunaarsuisarnermik assinganik ilioqqullugit, 
taamaaliornikkut suleqatit allamiittut sulisuminnik Usisaat-ip ingerlattagaanik 
pikkorissartitsinissamik pisariaqatitsinersut, pikkorissarnemi taamaattumi qulaani eqqaaneqartut 
aamma sammineqarluartarmata. 
 
Ajutoornerit nalorninartullit 
Tassaapput pisimasut ilamaginngisaraluamik takkussimasut, innarlerneqarnermik, 
napparsimalernermik imaluunniit aseruinertalimmik kinguneqanngitsut, kisiannili 
ilimanarsinnaasoq nammineq pilersissimasaralugu. 
Ajutoornivimmik pisoqarsimanngippat iluatsitsinerinnaasinnaaavoq 
nalaatsornerinnaasinnaallunilu. 
 
Ajutoornerit ersarissut 
Tassaapput pisimasut, innarlerneqarnermik, napparsimalernermik imaluunniit aseruinertalimmik 
kinguneqarsimasut.   
 

8. Sulisorisat 

Sulisut pimoorussillutik pitsaasumik angusaqarusullutik aamma pitsaasumik inuuneqarusullutik 
suleqataanissamik pingaartitsisut, Usisaatip neriuutigivaa atugarissaarnissamik, 
peqataatinneqarnissamik aamma sulinissamut kajuminnerulernissamik tunisinnaassallugit. 
Suleqatit sulisinnaanermik takutitsinissamut angusaqarusussuseqarnermullu piareersimasut, 
suliffeqarfiup anguniakkaminik naammassinnissinnaaneranut pingaaruteqartupilussuupput. 
Sulisumi peqqissuunissaat, isumannaallisagaanissaat aamma pitsaasumik inuuneqarnissaat, 
Usisaat-ip pingaartinnerpaasaannut ilaapput, soorlu aamma peqataatinneqarnissaat 
inissaqartitaajuartutullu misiginissaat pingaartikkaa. 
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8.1. Suleqatinik tatiginninneq aamma naligiissitaaneq 

Usisaatip sumiluunniit inoqatinik nakkarsaarusunneq akuersaanngilaa, akerlianilli naligiissumik 
peqatigiinnissaq anguniagaralugu. 
 

 suleqatip arlaannut naaggaarsinnaanera ataqqineqartassaaq 

 suleqat ilanit uumisaarneqarpat akuerinngisaannarneqassaaq. Taamaaliorneq pissortanut 
nalunaarutigineqassaaq 

 Inerteqqutaavoq oqaasiinnakkut imaluunniit assit allatalluunniit atorlugit 
suleqatinik/sullitanilluunniit ajortitsiniaasarneq, taamatuttaaq akuersaarneqassanngilaq 
naligiissutut misiginissamut akerliusunik iliuuseqartarneq, tassani ilaapput angutaagaanni 
arnanut nikaginninneq aamma killormut; inuiaat allameersut, allaanerusumik kulturillit il. il. 

 

8.2. Ukioqquttusereersunut politikki 

Usisaatip pingaartittuarpaa sivisoorsuarmik sulisorisimasat atagallartarnissaat, taamaaliornikkut 
misilittakkat aamma susassareqatigiinnerit assigiiinngitsut suliffeqarfitsinni pigineqartuarnissaat 
qulakkeerneqassammat. Taamaattumik suliffeqrfitta ajunngitsumik issigivaa sulisutoqqat 
tiimiminnik ikilisaavigineqaannarlutilluunnniit allamiluunniit immikkoortortamut immaqa 
allamiinnermit nukersornannginnerusumut nuutsilaarlugit. Assersuutigiinnarsinnaavarput, soorlu 
immaqa tassunga killereersut suussuisartut pikkorissartinneqartarneranni 
ilinniartitsseqataasinnaavoq imaluunniit nuussuinermi pitsaasumik iliortoqartarnissaanik 
sissuimisaartutut. 
 

8.3. Sulisut isumagilluarneqarnerannut takussutissat ilaat 

 nukinnik katsorsaasartumiinneq/ tagiartuisartumiinneq 

 sulisut ilaqutaannillu katerisimaartitsisarneq, meeqqat susassaqartinnerat, nalliuttorsuarni 
aamma ullorsiornerni allani 

 kørekortitaarniarnermi ilaannakortumik tamakkiisumilluunniit akiliutsissinnaanermut 
aaqqissuussineq 

 kaffisorfissami illussat akeqanngitsut aamma nerisaqartarnermi aaqqissuussineq 

 Sulisut peqatigiiffiannut akiliinissami taperneqarsinnaaneq 
 

9. Ilinniartitaaneq aamma piginnaasanik qaffassaaneq - Usisaat-ip 

ilinniartitsisarnera 

Usisaatip sulisut kikkulluunniit piginnaasaannik qaffassarnissaannut neqeroorfigerusuttuuai, 
aamma atuartunik ilinniartunillu praktikkernissamik periarfissiisinnaalluni. 
 
Usisaat-ip ilinniaqqinnissamik neqeroorutigisartagaa sulisut kikkulluunniit aqqusaassallugu 
periarfissarivaat, soorlu ilinniartuniit nussuisartunut. 
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Soorlu illoqarfigisami imaluunniit allami pikkorissarsinnaaneq kissaatigineqassappat, Usisaat-ip 
tamakku pillugit siunnersuisinnaanera periarfissanut ilaavoq, tassani kissaatigisaq 
pisivusunngortinneqarsinnaanersoq isumaqatigiinniutigineqarsinnaalluni. 
Taamaaliortarluniuna Usisaatip Ilinniartitsinissamut piareersimasuuteqarnera 
pinngortikkiartuaarneqarsimasoq. 
 

9.1. Usisaat-ip nussuisartutut ilinniartitsisarnera 

Nussuinermik ilinniartitsineq Usisaatip ineriartortittuarsimavaa, taamaattumillu ukiuni 40-ni 
misilittakkat aallaavigalugit Kallaallit Nunaanni taamatut ilinniartitsinerup 
piviusunngortissinnaanera angusimallugu. Nussuinermik atuartitsineq/ilinniartitsineq Usisaatip 
kikkunnilluunniit ingerlanneqarsinnaanngorlugu Nunatsinnut tamarmut neroorutigisinnaallugu, 
KTI aqqutigalugu. Taamaaliornikkut pisinnaasat Nuummiittuinnarnuunngitsoq kisiannili sinerissami 
allamiittunut pitsanngorsartinneqarsinnaapput.    
 
Sinerissamiittut nussuisartut sapinngisamik amerlasuut, sineriassuatsinni inuinnaat pisigisaannik 
nussuisartut, Usisaatip Nussuinermik Ilinniartitsisarfiani pikkorissartussaapput. Taamaaliorneq 
piviusunngortinneqartarpoq peqataanissamut akiliutissat AEB-meersut akuerineqareersimasullu 
KTI aamma Jern og Metal Skolen aqqutigalugit. 
 
Nussuisartut sapinngisamik amerlasuut taamaattumut peqataaniassammata, Usisaatip 
kissaatigivaa, aallaartisarneq aamma ppisariaqartitsineq naapertorlugu, Nussuinermik 
Ilinniartitaanermut peqataasussatut qaammammut tallimat ataatsikkuit neqeroorfigisarniarlugit. 
 
Ilinniartitaaneq ullunik tallimanik sivisussuseqartarpoq angalaneq ilanngutereerlugu 
makkuninngalu imaqarpoq: 

 Naqitanik, nussuinermut mappersakkamik tunineqarneq 

 Sulinermik sungiusarneq, teknikkinik misileraaneq 

 Inaarutaasumik misilitsinneq, ilinniarsimanermut uppernarsaammik tunineqarneq 
 
Ilinniartitaaneq ilaatigut makkuninnga imaqarpoq: 

- poortueriaatsit (teknikkit) 
- poortukkat allattuiffissaannik immersuineq 
- poortuusseriaatsit (teknikkit) 
- ajoqusersimasunik nalunaarsuineq 
- puuiaaneq aamma tunniussuineq 

 
Ilinniarsimasut Usisaatip ilinniartitsisutut atortarpai. 
 

9.2. Usisaat-ip Nussuinermik siunnersortinik ilinniartitsisarnera 

Nussuinermik siunnersortinik ilinniartitsisarnini maannakkorpiaq taamaallaat nammineq 
sulisuminut igerlatttarpaa. Taamaattorli suliutigivaa KTI aqqutigalugu ingerlanneartalissasoq, 
taamaalilluni ilinniartitaaneq taanna sinerissamit tamarmit peqataaffigineqarsinnaasnngorlugu, 
soorlu Usisaatip nammineq nussuisartunik ilinniartitsisarneranut assingusumik. 
Taamaaliorsinnaaneq akuerineqqassappat Kalaallit Nunaanni nussuinermik sammisaqartunut 
tamnanut asseqanngitsumik iluaqutaasaaq. 
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Nussuinermik siunnersortissanik ilinniartitsineq Usisaatip allaffimmiuinut piumasaqaataavoq, 
aamma taanna ingerlanneqartarpoq qaammatit siulliit pingasut Usisaammeereernermi. Taanna 
ilinniartitaaneq imaqarpoq allaffisornikkut sukumiisumik pigisanik nussuissussinerit qanoq 
suliarineqartassanersut. 
 

9.3. Pisinnaasanik qaffassaaneq 

Qulaani taagorneqartut saniasigut pikkorissarnerit, pikkorissarnerit ingerlaqqiffiusut aamma 
pisariaqartitsineq apeqqutaatillugu, apeqquteqaatit aamma periarfissat allat; MBA, HDI aamma 
HD2-mut tunngasunik ilinniartitaanerit kiisalu aqutsisutut ilinniartitaanerit allat pikkorissarnerillu. 

9.4. Atuartunut, ilinniartunut praktikkerniartunut periarfissat 

Atuartut, ilinniartut praktikkertullu Usisaat-mut inuiaqatigiinullu pingaaruteqartuupput. 
Taamaammallu Usisaatip pimoorutaanni tamakku ilaaginnarput. 
  
Usisaat-mi sulisut quliugaangata taakunannga ikinnerpaamik ataaseq 
atuartuusarpoq/ilinniartuusarpoq/praktikkertuusarpoq. Taanna suliffeqarfiup 
immikkoortortaqarfiani sulereersumik ataatsimik attaveqartinneqartarpoq. Taassuma saniatigut 
ammaffigilluarneqartarpoq, taanna Usisaat-ip sulisoqarnermut akisussaasuutitaanut (HR) 
saaffiginnittarsinnaammat, kisimiilluni, aattavigisartakkani ilagalugu, aamma/imaluunniit allat 
taassuma ilinniagaanut attuumassuteqartut ilagalugit. 
 
Usisaammi ileqqorineqakkajuppoq atuartuutini, ilinniartuutini aamma praktikkersimasuutini 
ilinniartitaareernermi kinggornatigut suliffeqarfimmi tigummiinnartarlugit, soorunami pineqartoq 
siuliffeqarfillu tamarmik piumappata.   
 
Usisaat immikkoortortamini ukuusuni sulisussanik neqerooruteeqarsinnaavoq: 
 

 TNI Kontorassistent 

 NI2 Akademimerkonom 

 Lager- og transportmedarbejder 

 Automekaniker / Lastvognsmekaniker / Entreprenørmekaniker 

 Speditør/Shippingmedarbejder 

 Flyttemedarbejder 

 Affaldsteknikker 
 
Ilinniartut ilinniagassanik allaanerulaartunik sammisaqarusuttut aamma qinnuteqarnisamut 
tikilluaqqusaapput, taamaattoqartillugu oqaloqatigiissutigineqarsinnaavoq Suliffeqarfiup iluani 
sammisaareersunut arlaannut inissaqarsinnaanersoq. 
 
Assersuutit 2014/2015-imut tunngasut 
Kommunip suleqatiginera sulinermik misiliiniartut tallimat pillugit 
Ilinniartut marluk allaffitsinni, NI2 Akademimerkonom 
Biileriffitsinni ilinniartut ataaseq 
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9.4.1.  Inuusuttut sulinermik sungiusarneqarnerat 

Ukioq 2014 novembarimi Kommuneqarfik Sermersooq-p aamma Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut 
Nuummi immikkoortortaqarfiata akornanni atsioqatigiissutigineqarsimavoq, sulliviit ilaanni 
inuusutut arlallit sulinermik misiliissamik periarfissinneqarnissaat pillugu. Usisaat tiguserusuttunut 
ilaasimavoq, tassa inuusuit tallimat suliffeqarfimmini sulinermik misiliisussaangortikkamigit. 
Tallimat amerlapput, siuliffeqarfiup sulisuisa amerlassusiinut sanilliutissagaanni. 
 
Sulinermik sullivimmilluunniit missiliinissaq nalinginnaaumik qaammatini pingasuni 
ingerlanneqartarpoq, kingornatigullu isumaqatigiissuteqaqqinnikkut qaammatit arfinilimnnut 
sivittorneqarsinnaalluni. Sulinermik misiliisoq akissateqartinneqartarpoq ilinniartitaanermut 
tapiutaasartunik taperneqartumik. Piffissallu ingerlanerani ataavartumik nalilersuisoqartarpoq 
Piareersarfik/Majoriaq Nuuk aamma Suliffeqarfiup akornanni. Taamaaliornerup saniatigut 
oqaloqatigiinnerit ingerlanneqartarput Piareersarfik/Majoriaq Nuuk-p, Suliffeqarfiup aamma 
sulinermik misiliisup akornanni. 
  

10. Innuttaasut peqataatinneqarnerat 

Suliniutit inuiaqatigiinnut iluaqutissiisunik siunertallit pillugit, suliffeqarfitsinniit pisinnaasatsinnik, 
tapiissutinik, piffissamik aamma nukinnik pilliuteqarfigerusuttarpavut. Immikkulli 
tapersersorusuttuullutigit inuit ikiortariaqarnerusut, peqqinnissamut tunngasut aamma kulturimut 
tunngasut.   
 
Assersuutitut taajumasat: 
Tapiissutit Kalaallit Nunaanni Eqqarsartaatsimikkut atugarliuutilinnut, Snowboardertartunut. 
Akiliussinerit timersortartunut aamma musikkimik sammisalinnut, Nanu Børn, Mælkebøtten 
aamma Røde Kors   
 
Usisaat aamma tamakkua saniasigut  Arctic Winter Games 2016-imut toqqaannartumik ikiuuppoq 
 

11. Suliassanik pisiortorfiit aamma suleqatit allat 

Usisaatip kissaatigiuarpaa suliassanik psiortorfigisartakkani aamma suleqatitik allat 
ingrelaannartumik ilusilersorluakkamillu suliuteqaqataaqqullugit suliutinut avatangiisinut 
tunngasunik, isumassuinermut tunngasunik aamma ileqqorissaarnermut tunngasunik. 
Taamaattumilluuna tamakku siuarsarusullugit oqaloqateqarusuttuartartugut 
piumasaqaatitalersukkanik, suliffeqarfitta siuarsarnissaata saniatigut. 
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1. Velkommen til Usisaat ApS 

Dette dokument er tilegnet Usisaats medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. Husk I altid er 
velkomne til at kontakte os og stille spørgsmål. Vores medarbejdere får desuden tildelt en 
Personalehåndbog, suppleret med fagspecifikke manualer og procedurer, herunder 
kvalitetssikringsmanualen, som alle kan rekvireres på kontoret.  
 
Disse materialer findes både på grønlandsk og dansk. 

2. Beskrivelse af virksomheden 

2.1. Historie, nutid og fremtid 

Usisaat ApS er en grønlandsk veletableret virksomhed, som startede i Ilulissat i 1973 af ægteparret 
Akisooq Poulsen og Hans Gerstrøm. I 1991 flyttede firmaet til Nuuk. Ud over ejerne, Akisooq 
Poulsen og Hans Gerstrøm, arbejder næste generation Arnannguaq Gerstrøm og Minik Gerstrøm 
som en del af ledelsen.  
 
Usisaat ApS startede med at udføre bohaveflytninger for mere end 40 år siden, både internt i 
Grønland, mellem byerne i Grønland og Danmark/Udlandet. 
 
Firmaet er i konstant udvikling og har løbende startet flere forretningsområder op. Virksomheden 
driver i dag følgende afdelinger: 

 Flyt 

 Spedition 

 Autoværksted 

 Genbrug 
 
Usisaat ApS har en holdning til fremtiden og som en del af dette, er der udarbejdet en 2020 plan 
med store visioner, som tager udgangspunkt i vores kernekompetencer med mennesket, miljø og 
forskning i centrum. 
 

2.1.1. Værdier 

 Kunden i Centrum: I Usisaat ApS er kunden altid i centrum.  

 Glade medarbejdere: I Usisaat ApS arbejder vi sammen om en sund arbejdsplads. 

 Respekt for omgivelserne: Usisaat ApS driver virksomhed med respekt for omgivelserne.  
 

2.2. Afdelingerne 

Vores styrke er, at vi opererer fleksibelt og frit imellem afdelingerne, for derved at kunne løse de 
enkelte opgaver bedst muligt. Det stiller krav til alle vore medarbejdere på tværs af virksomheden, 
men giver en alsidig og spændende hverdag med et stort sammenhold. Vi vil give vores kunder 
den bedste service og løsning af opgave. 
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2.2.1. FLYT 

Vores Flytteafdeling er kernen i virksomheden. Usisaat ApS har lavet alle former for flytninger i 
mere end 40 år, herunder: 

 Bohaveflytninger 

 Kontorflytninger 

 Dør-til-dør bohaveflytninger 

 Containerflytninger 

 Tungløftsopgaver; klaverer, flygler, pengeskabe, arkivskabe  

 Interne lejlighedsflytninger 

 Etc. 
 
VI har et velforankret og stort netværk, af forskellige samarbejdspartnere samt 
Underleverandører, både i og uden for Grønland. Som eksempel har Usisaat brugt ABC flyttefirma, 
som fast underleverandør i Danmark, i mere end 20 år. 
 
Usisaat ApS er medlem af DMF, Dansk Møbeltransportforening. 
 
 

2.2.2. SPEDITION 

Firmaet er eksklusive agenter for speditionsfirmaet Leman A/S, som har agenter og kontorer i hele 
verden.  
 
 

2.2.3. ENTREPRENØR- OG AUTOVÆRKSTED 

Usisaat ApS har et entreprenør- og autoværksted, som udfører reparationer både for 
privatpersoner, små – og store virksomheder, samt for offentlige institutioner.  
 
Værkstedet udfører bl.a.: 

 Hydraulik og smede arbejde 

 Reparation af både, ATV og snescootere 

 Reparationer af personbiler, lastbiler og entreprenørmaskiner 
 
 

2.2.4. GENBRUG 

Usisaat ApS tænker på miljøet og har derfor oprettet en genbrugsafdeling, som er en del af 
Usisaats 2020 plan. Vi tager imod og sorterer forskellige genbrugsmaterialer både internt i 
virksomheden og ekstern. Vi har aftaler med flere butikker og virksomheder om fast afhentning af 
genbrugsmaterialer. 
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3. Virksomhedens politiker og procedurer 

Ud over disse formulerede politiker, findes flere i Personalehåndbogen specifikt til de ansatte. 
 

3.1. Sprogpolitik 

Usisaats sprogpolitik har til formål at sikre en så god service som mulig overfor vores kunder, at 
sikre de bedste produkter/ydelser samt sikre et trygt arbejdsmiljø med en optimal kommunikation 
og formidling til og mellem de ansatte i virksomheden, samt evt. Underleverandører. 
 
Usisaat er som virksomhed dobbeltsproget med grønlandsk og dansk som sprog, med engelsk som 
andet sprog. Dette forudsætter ikke, at den enkelte medarbejder skal kunne tale alle tre sprog. I 
dag kan størstedelen af administrationens ansatte tale både grønlandsk, dansk og engelsk. 
 
Langt hovedparten af flyttemedarbejderne taler grønlandsk som hovedsprog, det tages der hensyn 
til ved at alt arbejdsmateriale og information formidles på grønlandsk, som grundlag for en 
optimal kommunikation og udførelse af arbejde.  
 
Da et mindretal af de ansatte taler dansk som hovedsprog og fordi virksomheden overfor vores 
kunder er dobbeltsproget, skal alt betydelig materiale og information for virksomheden og de 
ansatte, kommunikeres både på grønlandsk og dansk. Engelsk materiale bliver udarbejdet ved 
behov. 
 

3.2. Kommunikationspolitik 

Usisaat ApS har en positiv og åben kommunikationsform både internt og eksternt. Usisaat 
tolererer ikke mobning af nogen art og fremmer ligestilling. Hvis der opstår en konflikt, skal denne 
løses hurtigt og i mindelighed. Dette gælder både internt i virksomheden og eksternt i relation til 
interessenter.   
 
Både internt og eksternt skelner Usisaat mellem daglige henvendelser, fastlagte møde og ad hoc 
møder. 
 

3.2.1. Daglige henvendelser: 

- Alle interessenter er altid velkomne til at kontakte os løbende og det skal være nemt at 
kommunikere i det forum og det sprog, interessenten befinder sig bedst. Derfor kan 
henvendelser ske både telefonisk, personligt, via vores hjemmeside, pr. fax, post og e-mail 
på grønlandsk, dansk og engelsk.  

- Skriftlig udveksling er nødvendig, når det gælder udveksling af bl.a. rekvisition, 
ordrebekræftelse og toldpapirer. Der er klare interne procedurer for dette, som også 
formidles tydeligt til interessenten.  

Alle henvendelser til Usisaat skal besvares med det samme eller senest efterfølgende hverdag med 
et svar eller estimat for, hvornår henvendelsen vil blive besvaret. 
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3.2.2. Fastlagte møder: 

For at fremme et positivt samarbejde både internt i virksomheden og med eksterne interessenter, 
er der udarbejdet en fast plan med mødefrikvens, deltagerkreds, formål og indhold for de 
forskellige typer fastlagte møder. Denne plan bliver opdateret løbende, som nye behov opstår. 
Som eksempel kan nævnes: 

- Personalemøder 
- Pakkemestermøder 
- Kontormøder 
- Samarbejdsgruppemøder 
- Ledelsesmøder 
- Statusmøder med Kunder 
- Informationsmøder med Kunder 
- Samarbejdsmøder med Underleverandører 

 

3.2.3. Ad hoc møder: 

Der opstår altid løbende behov for afholdelse af ekstraordinære møder af den ene eller anden art. 
Her aftales det fra gang til gang, hvilken deltagerkreds, formål og indhold der er tale om. 
 

3.2.4. Mødepolitik 

Alle interessenter er velkomne til at bede om møder. Vi skelner mellem uformelle og formelle 
møder. De uformelle møder kan enten være aftalt eller opstå spontant, og behøver hverken at 
indeholde dagsorden eller referat. De formelle møder, er oftest aftalte møder med en fastlagt 
deltagerkreds, som både indeholder dagsorden og referat. 
 
Det forventes i alle tilfælde at: 

 møde til tiden 

 deltage aktivt 

 deltage engageret. 
 

Til de formelle møder forventes det i øvrigt at: 

 være velforberedt. 
 

3.3. Procedure for håndtering af skader 

Skader kan opstå ved interne og eksterne hændelser.  Skadeslidte kan være Usisaat eller en anden 
part. Usisaat bestræber sig til enhver tid på at undgå skader. Når der alligevel registreres eller 
opstår skader, skal dette af medarbejder indberettes til kontor – alle skader, små som store, skal 
indberettes. Usisaat registrerer også skader udført af underleverandører, for derved at sikre en 
bedre leverance fremadrettet ved blandt andet at tilbyde Usisaats Flytteuddannelse  
 
Usisaat har forskellige blanketter til forskellige typer af skader med tilhørende vejledning, som vi 
sender til skadeslidte eller selv udfylder. Blandt Usisaats arbejdsmanualer findes gennemgang af 
håndtering af skader ved brug af Usisaats Kvalitetshjul. Desuden findes SOP for håndtering af 
skader, hvor den administrative procedure og sagsgang også er nærmere beskrevet.  
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Forsikringssager 
Usisaat har forskellige forsikringsblanketter til forskellige typer af forsikringssager. Det er Usisaats 
ansvar at informere og vejlede den skadeslidte, samt følge op på sagsgangen hos Usisaats 
leverandør af forsikring. 
 

3.4. Procedure for konfliktløsning 

Usisaat vil til enhver tid forsøge at undgå konflikter, men hvis de alligevel måtte opstå, skal disse 
løses hurtigt og i mindelighed. Der er udarbejdet en model for løsning af konflikter ved brug af 
Usisaats kvalitetshjul. Konflikten kan være af forskellig art og størrelse, derfor er det forskelligt, 
hvor detaljeret de forskellige punkter skal tages op. Det vurderer medarbejder fra gang til gang. 
Det vigtigste er, at man kommer igennem hele hjulet hver gang, for derved også at indsamle data 
og sikre at virksomheden lærer af konflikten.  

4. Kvalitet 

Igennem årene er Usisaat vokset fra en enkeltmands virksomhed, til i dag at udgøre en mindre 
koncern. Den udvikling har kun kunnet lade sig gøre ved en konstant fokus på den kvalitet som 
kunden oplever.  
 
Usisaats målsætning er at skabe en bæredygtig vækst, funderet på gensidig tillid i forhold til 
kunderne, medarbejderne og leverandørerne, samt en stor fokus på kvaliteten. Vi bruger VOC til 
at sikre at vi får kundens behov tænkt ind i alt hvad vi gør. 
 
For at sikre ovenstående har vi fastlagt en række grundlæggende principper for kvalitetssikring. 
Disse principper er baseret på en underliggende cyklus, som vi kalder Usisaats Kvalitetshjul. 
 
 

4.1. Usisaats Kvalitetshjul 

Usisaat har igennem årene udviklet og implementeret Usisaats Kvalitetshjul, som er inspireret af 
Forbedringshjulet PDCA og Stabiliseringshjulet SDCA, som er strukturerede fremgangsmåder for at 
skabe løbende forbedringer og stabilisere standarder.  
 
Usisaats Kvalitetshjul læres og bruges af alle Ledere og Mellemledere i Usisaat. 

                   

Planlæg 

Udfør 

Kontrol 

Analyser 
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Overskrift Beskrivelse 
Planlæg Planlæg en forbedring / Planlæg en standard: 

 
1) Hvad skal forbedres / Hvilken standard skal stabiliseres? 

 beskriv problemstillingen 

 find eksempler og årsager 

 bestem checkpunkter og måleparametre (KPI’er) 
 
2) Afstem med ledelsesholdningerne og overordnede mål 
 
3) Beskriv forbedring / Standard 

 lav en SOP / Standard 
 

Udfør Afprøv og udfør forbedring: 
 
1) Afprøv forbedring / standard 

 Tilpas evt. detaljer i SOP / Standard 
 
2) Udfør forbedring / standard 

 Opkvalificering af personale  

 Følg SOP 
 

Kontrol Indsamling af data og kontrol: 
 

 Registrering af fejl, skader og klager 
o Manuel kontrol / inspektion 
o Tjeklister 
o Indsamling af data på KPI’er 
o Ekstern audits fra Det Norske Veritas 

 

Analyser Analyser på indsamlet data: 
 
1) Bekræft eller  afkræft resultater 

 Overholdes mål og KPI’er? 

 Er der afvigelser eller manglende resultater? 

 Overvej, hvordan   det kan gøres   endnu bedre 
 
2) Find grundårsager til  eventuelle manglende   resultater 
 
3) Korrigér  

 Sæt ind med hurtige,   nødvendige korrektioner på forbedring  

 Opstil en revideret standard 
 

 
Start forfra i Usisaats kvalitetshjul. 
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4.2. SOP 

Usisaat har udarbejdede SOP’er for alle afdelinger. De bliver løbende opdateret, da arbejdsgangen 
er i bevægelse efter behov, blandt andet på grund af brug af Usisaats Kvalitetshjul. 
  
Vi vil indføre en visuel SOP for flyttefolkene i løbet af 2015, hvor vi har tænkt os at inkorporere en 
video samt udarbejde en billedserie, som de kan have med på opgaverne.  
 
Vores SOP’er for alle afdelinger kan rekvireres på kontoret. 
 

4.3. KPI – Key Performance Indicators 

I vores kvalitetssikring har vi valgt at bruge forskellige KPI mål, samt løbende opsamle VOC fra 
vores kunder. Her sørger vi altid for at behandle kritik seriøst. Vi formulerer kritikken til noget vi 
kan måle på, så vi således kan forbedre os der, hvor kunden ser et problem. 
 
Vi opsamler data ved henvendelser fra forskellige interessenter, ved møder og ved brug af 
Usisaats Kvalitetshjul, hvor vi indsamler data under punktet kontrol. 
 
Eksempler: 

Kundens VOC Usisaats omskrivning til KPI 

Det er svært at komme igennem til Jer Maks 60 sekunders ventetid ved opkald. 

Der er for mange skader Maks 2 flytninger med skader ud af 50 flytninger 

 
På denne måde får vi defineret nogle mål, og vi kan derved kontrollere at vi lever op til dem. 
 
 

4.4. Kvalitetssikringsrapport og Audit/Revision 

Usisaat ApS har kvalitetssikringsmanual, som løbende bliver opdateret. Denne kan rekvireres på 
kontoret. Usisaat holder audit/revision på blandt andet SOP og KIP minimum én gang årligt. 
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CSR, Corporate Social Responsibility 

5. Indledning 

Usisaat har fra virksomhedens begyndelse i 1973 haft en bevidst holdning til socialt og 
miljømæssigt ansvar, både internt i virksomheden og ekstern. Dette har været med til at forme 
virksomheden, som en aktiv del af lokalsamfundet med en visioner holdning til det globale miljø. 
 
Siden har Usisaat defineret en decideret CSR politik, er blevet medlem af CSR Grønland og har i høj 
grad fokus på CSR i Usisaats 2020 plan. Fra og med 2015 vil Usisaat udvide sin CSR strategi til at 
inkludere en årlig rapportering med målbare parametre. 
 
Usisaat opdaterer og tilpasser sin CSR strategi løbende, så den altid passer til tiden/omgivelserne 
og understøtter vores forretningsmæssige mål. Usisaats CSR politik og strategi skal skabe værdi 
både for samfundet, miljøet og virksomheden. 
 
Som redskab bruger Usisaats Kvalitetshjul, som arbejdsmodel til iværksættelse og opfølgning af 
CSR strategien. 
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5.1. Formulering af CSR strategi 

 

I Usisaat er det Ledelsen, sammen med Bestyrelsen, som definerer Usisaats CSR politik.  
 
CSR politik og strategi skal som minimum drøftes: 

- kvartalsvist ved Ledelsesmøder 
- én gang årligt ved Bestyrelsesmøder 

 
Minimum én gang årligt revideres Usisaats CSR materiale, i forhold til de besluttede tiltag og 
strategier ved Ledelses- og Bestyrelsesmøder. 
 

5.2. Implementering af CSR strategi 

 
Usisaat har en Medarbejder på kontoret, som er CSR ansvarlig. Denne har ansvaret for opfølgning 
af implementeringen af den besluttede og formulerede CSR strategi.  
 
Da Usisaat har en bred CSR strategi uddelegeres ansvaret for implementering af de forskellige 
tiltag til forskellige Medarbejdere. Disse Medarbejdere bliver valgt ud fra kvalifikationer og 
kompetencer, og er oftest Leder eller Mellemleder. 
 

5.3. Status og målbare parametre 

 
Der er lavet faste parametre for flere CSR strategier. Den CSR ansvarlige i Usisaat har ansvaret for 
løbende at inspicere om parametrene bliver overholdt og gøre status for tiltagene.  
 

5.4. Fremlæggelse og opfølgning ved Ledelsesmøder og Bestyrelsesmøder 

 
Den CSR ansvarlige analyserer status på målbare parametre efter Kvalitetshjulet og deltager med 
sit punkt i dagsordenen ved Ledelsesmøder og Bestyrelsesmøder. Her fremlægges status for 
implementering af CSR strategien, hvor resultater bekræftes eller afkræftes, hvor grundårsager til 
eventuelle manglende resultater bliver fremlagt og hvor korrigerende tiltag besluttes. 
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5.5. De fire FN Global Compact områder 

Usisaat støtter op omkring de fire FN Global Compact områder, hvilket kort kan beskrives således, 
og er gennemgående for alle CSR aktiviteter i Usisaat. 

Menneskerettigheder 

Usisaat respekterer de internationale menneskerettigheder. Derfor vil Usisaat være med til: 
- at udvikle lokalsamfundet 
- arbejde med inklusion 

Arbejdstagerrettigheder 

Usisaat respekterer de internationale arbejdstagerrettigheder. Derfor vil Usisaat være med til: 
- at arbejde med uddannelse, HR og kompetenceudvikling af medarbejdere 
- gøre en indsats for arbejdsmiljø og trivsel 

Miljø 

Usisaat tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed og er med til at udvikle 
miljøvenlige teknologier. Det gør Usisaat ved: 

- at arbejde med energioptimering 
- at arbejde med forskningsprojekter indenfor miljø 
- opfordre til reduktion af brændstofforbrug  
- at opfordre til genbrug 

Antikorruption 

Usisaat ApS accepterer ikke bestikkelse eller andre former for uetisk forretningsadfærd. Vi 
overholder altid gældende lovgivning og principper om etisk forretningsdrift. 
 

6. Klima og miljø 

Usisaat vil igennem sin CSR politik være med til at påvirke klima og miljø i den positive retning, ved 
at efterleve sine holdninger igennem handling. 
 

6.1. Usisaat Genbrugsafdeling 

 
Som en del af Usisaats visioner om bidrag til miljøudvikling i Grønland, har vi valgt at drive en 
Genbrugsafdeling, som også har en forretningsmæssig værdi for virksomheden.  
Vi afskiber metaller, batterier, elektronik med mere til behandling i Danmark. 
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Usisaat genbruger eget materiale indenfor virksomheden og har desuden aftaler med flere 
eksterne butikker og virksomheder om fast afhentning af genbrugsmaterialer. 

Genbrug af internt materiale 

Usisaat bestræber sig på, at købe miljørigtig emballage og varer fra begyndelsen.  
 
Desuden ønsker vi ikke at bidrage til unødvendig spild ved udsmidning af pap- plastik- og 
papirmateriale, uden genbrug. 
 
Det er vigtigt i den forbindelse at pointere, at Usisaat kun genbruger flytteemballage, hvor det er 
forsvarligt og ikke har nogen negativ effekt for kvaliteten af bohaveflytningen. 
 
Eksempler på gennemførelse: 
Genbrug af hvidt papir – Der benyttes store mængder krøllet hvidt papir ved indpakninger, som 
beskyttelsesfyld i top og bund af flyttekasser, som ellers smides ud efter én gang. Det genbruger 
Usisaat, så længe papiret er kvalitetsmæssigt i orden. 
 
Genbrug af flyttekasser – Usisaats flyttekasser er af så god kvalitet, så de kan genbruges mange 
gange. Flyttekasserne bliver genbrugt, så længe kasserne er kvalitetsmæssigt i orden. 
 

Genbrug af ekstern materiale 

Usisaat har aftaler med flere eksterne butikker og virksomheder om fast afhentning af 
genbrugsmaterialer og bestræber sig på, at indgå flere aftaler. Som eksempel kan nævnes: 

- aftale med TELE om afhentning af europaller til Genbrug 
- aftale med flere butikker i Nuuk Center om afhentning Genbrugsmaterialer 

 
Disse materialer bliver genbrugt direkte, hvis de ikke fejler noget – ellers bliver de afskibet og 
sendt til genbrugsbehandling i Danmark. 
 
 
 

6.2. Ressourceforbrug og Co2 udslip 

Usisaat vil være med til at mindske ressourceforbrug og Co2 udslip i Grønland.  
 
Rent holdningsmæssigt har Usisaat fastlagt en række retningslinjer, for brug af Usisaats køretøjer, 
for at mindske brændstofforbruget; Sluk motoren når du holder stille, Brug kun Usisaats køretøjer 
til arbejdsbrug, Tænk miljørigtigt ved færdsel.  
 
Da Usisaat ønsker at gøre en nævneværdig indsats og forskel, har vi inddraget ressourceforbrug og 
Co2 udslip i Usisaats 2020 plan, som allerede er igangsat. 
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6.2.1. Usisaat 2020 og forskningsprojekter 

Usisaat 2020 er Usisaats vision og målsætninger for fremtiden, hvor én af de større tiltag er 
inddragelse af forskningsprojekter i virksomheden. Dette ønsker vi at gøre for at give vores 
virksomhed en værdi, både i form af opkvalificering af kompetencer og muligheder for nye 
forretningsområder. Vi gør det også i samfundsmæssig interesse, da vi er med til at støtte 
uddannelse af specialister indenfor arktisk miljø og klima. 
 
Selvom det er en del af Usisaats fremtidsvision for 2020, har vi allerede igangsat dette punkt. 
 
Vi er i gang med at udvikle og afsøge mulighederne for: 

 forgasning af træ til el- og varmeproduktion 

 træflis til varmeproduktion 

 pap og papir til papirisolering 

 træ til træfiberisolering 

 silt/ler som filler til cement og lervareproduktion og gødning til plantevækst. 
 
Det virker måske underligt at foreslå træ som brændstof til kraft-varme produktion i Grønland, 
men der er anseelige mængder rent affaldstræ, papir og pap fra bygge - og transportsektoren som 
ikke bliver udnyttet i dag.  
 
Vi er i dialog med Danmarks Tekniske Universitet, DTU, om muligheden for at få en ingeniør som 
erhvervs PHD studerende evt. via Den arktiske ingeniøruddannelse ARTEK i Sisimiut. 
 
I den forbindelse har vi en positiv dialog, om konkrete tiltag og projekter, med professorerne Arne 
Villumsen tidligere DTU/Artek og Minik Rosing Københavns Universitet. 
 
 

7. Arbejdsmiljø og sikkerhed 

Medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel har afgørende betydning for Usisaats succes. Derfor 
er en stærk sikkerhedskultur en del af Usisaats mål og vi arbejder løbende for at forbedre 
medarbejdernes arbejdsforhold: 

- Medarbejderne skal altid have den rigtige træning, viden og udstyr til at kunne arbejde 
trygt og sikkert. 

- Usisaat fremmer en Virksomhedskultur hvor sikkerhed, sundhed og trivsel altid er det 
rigtige valg. 

 

7.1. Arbejdspladsvurderinger APV 

Usisaat gennemfører løbende arbejdspladsvurderinger i de forskellige afdelinger i Usisaat og 
kontorer. Usisaat følger som minimum den grønlandske lovgivning indenfor APV. 
 
Sikkerhedsrepræsentanterne vælges af det øvrige personale og kandidaterne er udvalgt ud fra 
deres kompetencer/kvalifikationer indenfor deres område.  
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Der vælges én Sikkerhedsrepræsentant for hver følgende område: 
- Flyt og Spedition (afdelingerne er slået sammen, da personalet overlapper) 
- Entreprenør- og Autoværksted 
- Kontor (på tværs af afdelingerne) 

 
Kvartalsvist holder Sikkerhedsrepræsentanter møde med Ledelsen, hvor aktuelle indsatsområder 
bliver drøftet sammen med generelle sikkerhedsmæssige forhold. 
 

7.2. Arbejdsulykker 

Usisaat skælder mellem potentielle arbejdsulykker og deciderede arbejdsulykker. Usisaat noterer 
potentielle arbejdsulykker til internt brug og rapporterer arbejdsulykker til rette instans. 
 
Fra 2015 vil Usisaat indføre en mere indgående statistik, for derved at kunne tilrette og forbedre 
arbejdsgange målrettet, for at undgå arbejdsulykker.  
 
Usisaat vil opfordre Underleverandører (primært flyttefirmaer) til at deltage i indsamling af denne 
statistik, da dette kan være med til at tydeliggøre, hvilke Underleverandører som snarest har brug 
for at sende deres medarbejdere til Usisaat Flyttekursus, hvor der også er fokus på dette emne. 
 
Potentielle arbejdsulykker 
Uforudsete hændelser, der ikke resulterer i ulykke, sygdom eller skade, men potentielt kunne have 
gjort det. Forskellen på en egentlig ulykke er kun held og tilfældigheder 
 
Dissiderede arbejdsulykker 
En hændelse, som resulterer i ulykke, sygdom eller skade. 
 

8. Medarbejdere 

Usisaat ønsker at give sine medarbejdere attraktive betingelser og skabe engagement og 
motivation, igennem et afbalanceret fokus på resultater og trivsel. Motiverede og 
resultatorienterede medarbejdere er vigtige i deres bidrag til at udvikle og opfylde virksomhedens 
forretningsmæssige mål. Usisaat vægter sine medarbejders sundhed, sikkerhed og trivsel højt, 
ligesom engagement og rummelighed bliver værdsat. 
 

8.1. Antimobning og Ligestilling 

Usisaat accepterer ikke mobning og fremmer aktivt ligestilling i en bred forstand. 

 Siger en kollega fra, skal det til enhver tid respekteres. 

 Hvis en kollega registrer mobning af en anden kollega, skal det ikke accepteres / Det skal 
indberettes til Ledelsen. 

 Det er ikke tilladt, at fremvise mundtligt eller ved brug af billeder og tekster upassende 
emner, som kan virke stødende for en kollega/kunde eller kan opfattes som ikke fordrende 
for ligestilling; herunder synspunkter om det andet køn, folkeslag, kultur etc.  
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8.2. Seniorpolitik 

Usisaat ønsker at fastholde vores medarbejdere i lang tid, da dette betyder blivende kompetencer 
og viden i virksomheden. Vi ser positivt på ønsket om nedsat arbejdstid for ældre medarbejdere 
og eventuelle omplaceringer, hvor fysisk arbejde ikke er påkrævet i samme grad, som t. eks. at 
være fuldtids flyttemand. Et eksempel kunne være en omplacering som instruktør i Usisaats 
Flytteuddannelse og/eller som kvalitetskontrollant ved div. flytninger. 
 

8.3. Eksempler på Medarbejderpleje 

 Fysioterapi / Massage 

 Arrangementer for hele familien, med børn, til højtider og andre begivenheder 

 Ordninger om hel- eller delvis betaling af erhvervelse af kørekort 

 Gratis mad / drikke til kaffepauser og Madordninger 

 Økonomisk tilskud til personaleforening 

9. Uddannelse og kompetenceudvikling – Usisaats Uddannelsespakke 

Usisaat ønsker at tilbyde den enkelte medarbejder løbende kompetenceudvikling, samt tilbyde 

elever og lærlinge praktikpladser. 

Usisaats Uddannelsespakke vedrører alle ansatte i virksomheden, lige fra elever til flyttefolk og 
ledere. 
 
Hvis der er eksterne eller interne ønsker for andre end de beskrevne uddannelser, er Usisaat altid 
åbne for en samtale med vedkomne, hvor det drøftes om Virksomheden kan imødekomme 
ønsket. Det er blandt andet på denne måde, at Usisaats Uddannelsespakke er vokset igennem 
årene. 
 

9.1. Usisaats Flytteuddannelse 

Flytteuddannelsen er udviklet og udarbejdet af Usisaat igennem de 40 års erfaring indenfor faget i 
Grønland. Flyttekurset tilbydes af Usisaat til hele Grønland igennem KTI. På denne måde løftes 
niveauet ikke kun i Nuuk, men også i hele Grønland.  
 
Så mange flyttefolk som muligt,  som arbejder med Kundens Bohaveflytninger på Kysten, skal 
igennem Usisaats Flytteuddannelse. Dette sker ved hjælp af de allerede bevilgede AEB midler 
igennem KTI, Jern og Metal Skolen.  
 
For at få så mange flyttefolk igennem som muligt, ønsker Usisaat i opstartsfasen og så længe 
behovet findes, at tilbyde Flytteuddannelsen én gang om måneden til fem flyttefolk ad gangen. 
 
Uddannelsen varer i 5 dage inklusive rejsedage og indeholder: 

 Teori, flyttehåndbog udleveres 

 Praktisk træning, teknikker afprøves 

 Eksamen, uddannelsesbevis udleveres 
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Uddannelsen indeholder blandt andet: 
- indpakningsteknikker og brug af materialer 
- udfyldelse af pakkelister 
- stuvningsteknikker 
- registrering af skader 
- udpakning og levering 

 
Usisaat bruger certificerede instruktører. 
 

9.2. Usisaats flyttekonsulent-uddannelse 

Flyttekonsulent-uddannelsen tilbydes i øjeblikket kun til Usisaats egne ansatte. Usisaat arbejder 
på, at kunne tilbyde uddannelsen igennem KTI, for derved at kunne tilbyde den til resten af Kysten 
ligesom Usisaats Flytteuddannelse. Hvis den bliver godkendt, vil det betyde et unikt løft for 
flyttebranchen i Grønland. 
 
Flyttekonsulent-uddannelsen er et krav til Usisaats kontorpersonale og gennemføres i løbet af de 
tre første måneder i Usisaat. Uddannelsen er en indgående gennemgang i administrativ 
behandling af bohaveflytninger.  
 

9.3. Kompetenceløft  

Usisaat tilbyder desuden kurser, videreuddannelser og lederuddannelser efter behov, forespørgsel 
og muligheder herunder; MBA, HD1 og HD2 uddannelser samt forskellige Lederuddannelser og 
kurser. 
 

9.4. Elev-, lærling- og praktikpladser 

Elever, lærlinge og praktikanter giver værdi til Usisaat og samfundet. Derfor er det én af Usisaats 
største fokusområder. 
 
I Usisaat er der minimum 1 elev/lærling/praktikant pr. 10 medarbejder. Denne skal have én fast 
kontaktperson i aktuelle afdeling i firmaet, som kontaktperson. Desuden skal det formidles klart, 
at denne altid kan gå til Usisaats HR-ansvarlige, enten alene, sammen med den faste 
kontaktperson og/eller andre interessenter involveret i dennes uddannelse.  
 
Usisaat har en god tradition med, at fastholde elever, lærlinge og praktikanter efter endt 
uddannelse, når interessen er gensidig.  
 
Usisaat tilbyder pladser til: 

 TNI Kontorassistent 

 NI2 Akademimerkonom 

 Lager- og transportmedarbejder 

 Automekaniker / Lastvognsmekaniker / Entreprenørmekaniker 

 Speditør/Shippingmedarbejder 

 Flyttemedarbejder 

 Affaldsteknikker 
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Elever med andre uddannelseslinjer er altid velkomne til at søge, hvorefter vi undersøger og 
vurderer, hvorvidt det er muligt indenfor Virksomhedens rammer. 
 
Eksempler 2014/2015 
Samarbejde med Kommunen omkring 5 unge i jobtræning.  
To elever på kontoret som går på NI2 Akademimerkonom. 
Én automekanikerlærling. 
 

9.4.1. Unge i Jobtræning 

I november måned 2014 underskrev Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands 
Arbejdsgiverforenings lokalforening i Nuuk en aftale om flere unge i arbejds- og jobtræning hos 
erhvervslivet. Usisaat har taget sit ansvar og haft i alt fem unge i jobtræning, hvilket er et højt 
antal set i forhold til den samlede medarbejderstab i virksomheden. 
 
Et arbejds- og jobtræningsforløb varer typisk tre måneder og kan forlænges til seks måneder efter 
aftale. Den ansatte aflønnes med uddannelsesstøtte under jobtræningsforløbet. Løbende 
evalueres aftalen gennem kontakt mellem Piareersarfik Nuuk og virksomheden. Ud over dette 
afholdes der trepartssamtaler mellem Piareersarfik Nuuk, virksomheden og den ansatte. 
 

10. Involvering i lokalsamfundet 

Vi stiller gerne vores kompetencer, ydelser, tid og ressourcer til rådighed for samfundsnyttige 
formål. Vi støtter særskilt socialt udsatte, sundhed og kultur. 
 
Eksempler: 
Støtte til Foreningen for Sindslidende i Grønland, Snowboardkluppen, Sponsorstøtte til sportsfolk 
og musikere, Nanu Børn, Mælkebøtten og Røde Kors. 
 
Usisaat deltager desuden aktivt ved Arctic Winter Games 2016. 
 

11. Leverandører og samarbejdspartnere 

Usisaat ønsker at påvirke leverandører og samarbejdspartnere til at arbejde systematisk og 
struktureret med miljømæssige, sociale og etiske forhold. Derfor arbejder vi med dialog og krav 
for at fremme dette, også ud over vores egen Virksomhed. 



 

 

 

 

Virksomhedsprofil 

Beskrivelse – Holdninger – Procedurer 

 

 

Herunder CSR 
politik – rapport 
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1. Velkommen til Usisaat ApS 

Dette dokument er tilegnet Usisaats medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. Husk I altid er 
velkomne til at kontakte os og stille spørgsmål. Vores medarbejdere får desuden tildelt en 
Personalehåndbog, suppleret med fagspecifikke manualer og procedurer, herunder 
kvalitetssikringsmanualen, som alle kan rekvireres på kontoret.  
 
Disse materialer findes både på grønlandsk og dansk. 

2. Beskrivelse af virksomheden 

2.1. Historie, nutid og fremtid 

Usisaat ApS er en grønlandsk veletableret virksomhed, som startede i Ilulissat i 1973 af ægteparret 
Akisooq Poulsen og Hans Gerstrøm. I 1991 flyttede firmaet til Nuuk. Ud over ejerne, Akisooq 
Poulsen og Hans Gerstrøm, arbejder næste generation Arnannguaq Gerstrøm og Minik Gerstrøm 
som en del af ledelsen.  
 
Usisaat ApS startede med at udføre bohaveflytninger for mere end 40 år siden, både internt i 
Grønland, mellem byerne i Grønland og Danmark/Udlandet. 
 
Firmaet er i konstant udvikling og har løbende startet flere forretningsområder op. Virksomheden 
driver i dag følgende afdelinger: 

 Flyt 

 Spedition 

 Autoværksted 

 Genbrug 
 
Usisaat ApS har en holdning til fremtiden og som en del af dette, er der udarbejdet en 2020 plan 
med store visioner, som tager udgangspunkt i vores kernekompetencer med mennesket, miljø og 
forskning i centrum. 
 

2.1.1. Værdier 

 Kunden i Centrum: I Usisaat ApS er kunden altid i centrum.  

 Glade medarbejdere: I Usisaat ApS arbejder vi sammen om en sund arbejdsplads. 

 Respekt for omgivelserne: Usisaat ApS driver virksomhed med respekt for omgivelserne.  
 

2.2. Afdelingerne 

Vores styrke er, at vi opererer fleksibelt og frit imellem afdelingerne, for derved at kunne løse de 
enkelte opgaver bedst muligt. Det stiller krav til alle vore medarbejdere på tværs af virksomheden, 
men giver en alsidig og spændende hverdag med et stort sammenhold. Vi vil give vores kunder 
den bedste service og løsning af opgave. 
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2.2.1. FLYT 

Vores Flytteafdeling er kernen i virksomheden. Usisaat ApS har lavet alle former for flytninger i 
mere end 40 år, herunder: 

 Bohaveflytninger 

 Kontorflytninger 

 Dør-til-dør bohaveflytninger 

 Containerflytninger 

 Tungløftsopgaver; klaverer, flygler, pengeskabe, arkivskabe  

 Interne lejlighedsflytninger 

 Etc. 
 
VI har et velforankret og stort netværk, af forskellige samarbejdspartnere samt 
Underleverandører, både i og uden for Grønland. Som eksempel har Usisaat brugt ABC flyttefirma, 
som fast underleverandør i Danmark, i mere end 20 år. 
 
Usisaat ApS er medlem af DMF, Dansk Møbeltransportforening. 
 
 

2.2.2. SPEDITION 

Firmaet er eksklusive agenter for speditionsfirmaet Leman A/S, som har agenter og kontorer i hele 
verden.  
 
 

2.2.3. ENTREPRENØR- OG AUTOVÆRKSTED 

Usisaat ApS har et entreprenør- og autoværksted, som udfører reparationer både for 
privatpersoner, små – og store virksomheder, samt for offentlige institutioner.  
 
Værkstedet udfører bl.a.: 

 Hydraulik og smede arbejde 

 Reparation af både, ATV og snescootere 

 Reparationer af personbiler, lastbiler og entreprenørmaskiner 
 
 

2.2.4. GENBRUG 

Usisaat ApS tænker på miljøet og har derfor oprettet en genbrugsafdeling, som er en del af 
Usisaats 2020 plan. Vi tager imod og sorterer forskellige genbrugsmaterialer både internt i 
virksomheden og ekstern. Vi har aftaler med flere butikker og virksomheder om fast afhentning af 
genbrugsmaterialer. 
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3. Virksomhedens politiker og procedurer 

Ud over disse formulerede politiker, findes flere i Personalehåndbogen specifikt til de ansatte. 
 

3.1. Sprogpolitik 

Usisaats sprogpolitik har til formål at sikre en så god service som mulig overfor vores kunder, at 
sikre de bedste produkter/ydelser samt sikre et trygt arbejdsmiljø med en optimal kommunikation 
og formidling til og mellem de ansatte i virksomheden, samt evt. Underleverandører. 
 
Usisaat er som virksomhed dobbeltsproget med grønlandsk og dansk som sprog, med engelsk som 
andet sprog. Dette forudsætter ikke, at den enkelte medarbejder skal kunne tale alle tre sprog. I 
dag kan størstedelen af administrationens ansatte tale både grønlandsk, dansk og engelsk. 
 
Langt hovedparten af flyttemedarbejderne taler grønlandsk som hovedsprog, det tages der hensyn 
til ved at alt arbejdsmateriale og information formidles på grønlandsk, som grundlag for en 
optimal kommunikation og udførelse af arbejde.  
 
Da et mindretal af de ansatte taler dansk som hovedsprog og fordi virksomheden overfor vores 
kunder er dobbeltsproget, skal alt betydelig materiale og information for virksomheden og de 
ansatte, kommunikeres både på grønlandsk og dansk. Engelsk materiale bliver udarbejdet ved 
behov. 
 

3.2. Kommunikationspolitik 

Usisaat ApS har en positiv og åben kommunikationsform både internt og eksternt. Usisaat 
tolererer ikke mobning af nogen art og fremmer ligestilling. Hvis der opstår en konflikt, skal denne 
løses hurtigt og i mindelighed. Dette gælder både internt i virksomheden og eksternt i relation til 
interessenter.   
 
Både internt og eksternt skelner Usisaat mellem daglige henvendelser, fastlagte møde og ad hoc 
møder. 
 

3.2.1. Daglige henvendelser: 

- Alle interessenter er altid velkomne til at kontakte os løbende og det skal være nemt at 
kommunikere i det forum og det sprog, interessenten befinder sig bedst. Derfor kan 
henvendelser ske både telefonisk, personligt, via vores hjemmeside, pr. fax, post og e-mail 
på grønlandsk, dansk og engelsk.  

- Skriftlig udveksling er nødvendig, når det gælder udveksling af bl.a. rekvisition, 
ordrebekræftelse og toldpapirer. Der er klare interne procedurer for dette, som også 
formidles tydeligt til interessenten.  

Alle henvendelser til Usisaat skal besvares med det samme eller senest efterfølgende hverdag med 
et svar eller estimat for, hvornår henvendelsen vil blive besvaret. 
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3.2.2. Fastlagte møder: 

For at fremme et positivt samarbejde både internt i virksomheden og med eksterne interessenter, 
er der udarbejdet en fast plan med mødefrikvens, deltagerkreds, formål og indhold for de 
forskellige typer fastlagte møder. Denne plan bliver opdateret løbende, som nye behov opstår. 
Som eksempel kan nævnes: 

- Personalemøder 
- Pakkemestermøder 
- Kontormøder 
- Samarbejdsgruppemøder 
- Ledelsesmøder 
- Statusmøder med Kunder 
- Informationsmøder med Kunder 
- Samarbejdsmøder med Underleverandører 

 

3.2.3. Ad hoc møder: 

Der opstår altid løbende behov for afholdelse af ekstraordinære møder af den ene eller anden art. 
Her aftales det fra gang til gang, hvilken deltagerkreds, formål og indhold der er tale om. 
 

3.2.4. Mødepolitik 

Alle interessenter er velkomne til at bede om møder. Vi skelner mellem uformelle og formelle 
møder. De uformelle møder kan enten være aftalt eller opstå spontant, og behøver hverken at 
indeholde dagsorden eller referat. De formelle møder, er oftest aftalte møder med en fastlagt 
deltagerkreds, som både indeholder dagsorden og referat. 
 
Det forventes i alle tilfælde at: 

 møde til tiden 

 deltage aktivt 

 deltage engageret. 
 

Til de formelle møder forventes det i øvrigt at: 

 være velforberedt. 
 

3.3. Procedure for håndtering af skader 

Skader kan opstå ved interne og eksterne hændelser.  Skadeslidte kan være Usisaat eller en anden 
part. Usisaat bestræber sig til enhver tid på at undgå skader. Når der alligevel registreres eller 
opstår skader, skal dette af medarbejder indberettes til kontor – alle skader, små som store, skal 
indberettes. Usisaat registrerer også skader udført af underleverandører, for derved at sikre en 
bedre leverance fremadrettet ved blandt andet at tilbyde Usisaats Flytteuddannelse  
 
Usisaat har forskellige blanketter til forskellige typer af skader med tilhørende vejledning, som vi 
sender til skadeslidte eller selv udfylder. Blandt Usisaats arbejdsmanualer findes gennemgang af 
håndtering af skader ved brug af Usisaats Kvalitetshjul. Desuden findes SOP for håndtering af 
skader, hvor den administrative procedure og sagsgang også er nærmere beskrevet.  
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Forsikringssager 
Usisaat har forskellige forsikringsblanketter til forskellige typer af forsikringssager. Det er Usisaats 
ansvar at informere og vejlede den skadeslidte, samt følge op på sagsgangen hos Usisaats 
leverandør af forsikring. 
 

3.4. Procedure for konfliktløsning 

Usisaat vil til enhver tid forsøge at undgå konflikter, men hvis de alligevel måtte opstå, skal disse 
løses hurtigt og i mindelighed. Der er udarbejdet en model for løsning af konflikter ved brug af 
Usisaats kvalitetshjul. Konflikten kan være af forskellig art og størrelse, derfor er det forskelligt, 
hvor detaljeret de forskellige punkter skal tages op. Det vurderer medarbejder fra gang til gang. 
Det vigtigste er, at man kommer igennem hele hjulet hver gang, for derved også at indsamle data 
og sikre at virksomheden lærer af konflikten.  

4. Kvalitet 

Igennem årene er Usisaat vokset fra en enkeltmands virksomhed, til i dag at udgøre en mindre 
koncern. Den udvikling har kun kunnet lade sig gøre ved en konstant fokus på den kvalitet som 
kunden oplever.  
 
Usisaats målsætning er at skabe en bæredygtig vækst, funderet på gensidig tillid i forhold til 
kunderne, medarbejderne og leverandørerne, samt en stor fokus på kvaliteten. Vi bruger VOC til 
at sikre at vi får kundens behov tænkt ind i alt hvad vi gør. 
 
For at sikre ovenstående har vi fastlagt en række grundlæggende principper for kvalitetssikring. 
Disse principper er baseret på en underliggende cyklus, som vi kalder Usisaats Kvalitetshjul. 
 
 

4.1. Usisaats Kvalitetshjul 

Usisaat har igennem årene udviklet og implementeret Usisaats Kvalitetshjul, som er inspireret af 
Forbedringshjulet PDCA og Stabiliseringshjulet SDCA, som er strukturerede fremgangsmåder for at 
skabe løbende forbedringer og stabilisere standarder.  
 
Usisaats Kvalitetshjul læres og bruges af alle Ledere og Mellemledere i Usisaat. 

                   

Planlæg 

Udfør 

Kontrol 

Analyser 
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Overskrift Beskrivelse 
Planlæg Planlæg en forbedring / Planlæg en standard: 

 
1) Hvad skal forbedres / Hvilken standard skal stabiliseres? 

 beskriv problemstillingen 

 find eksempler og årsager 

 bestem checkpunkter og måleparametre (KPI’er) 
 
2) Afstem med ledelsesholdningerne og overordnede mål 
 
3) Beskriv forbedring / Standard 

 lav en SOP / Standard 
 

Udfør Afprøv og udfør forbedring: 
 
1) Afprøv forbedring / standard 

 Tilpas evt. detaljer i SOP / Standard 
 
2) Udfør forbedring / standard 

 Opkvalificering af personale  

 Følg SOP 
 

Kontrol Indsamling af data og kontrol: 
 

 Registrering af fejl, skader og klager 
o Manuel kontrol / inspektion 
o Tjeklister 
o Indsamling af data på KPI’er 
o Ekstern audits fra Det Norske Veritas 

 

Analyser Analyser på indsamlet data: 
 
1) Bekræft eller  afkræft resultater 

 Overholdes mål og KPI’er? 

 Er der afvigelser eller manglende resultater? 

 Overvej, hvordan   det kan gøres   endnu bedre 
 
2) Find grundårsager til  eventuelle manglende   resultater 
 
3) Korrigér  

 Sæt ind med hurtige,   nødvendige korrektioner på forbedring  

 Opstil en revideret standard 
 

 
Start forfra i Usisaats kvalitetshjul. 
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4.2. SOP 

Usisaat har udarbejdede SOP’er for alle afdelinger. De bliver løbende opdateret, da arbejdsgangen 
er i bevægelse efter behov, blandt andet på grund af brug af Usisaats Kvalitetshjul. 
  
Vi vil indføre en visuel SOP for flyttefolkene i løbet af 2015, hvor vi har tænkt os at inkorporere en 
video samt udarbejde en billedserie, som de kan have med på opgaverne.  
 
Vores SOP’er for alle afdelinger kan rekvireres på kontoret. 
 

4.3. KPI – Key Performance Indicators 

I vores kvalitetssikring har vi valgt at bruge forskellige KPI mål, samt løbende opsamle VOC fra 
vores kunder. Her sørger vi altid for at behandle kritik seriøst. Vi formulerer kritikken til noget vi 
kan måle på, så vi således kan forbedre os der, hvor kunden ser et problem. 
 
Vi opsamler data ved henvendelser fra forskellige interessenter, ved møder og ved brug af 
Usisaats Kvalitetshjul, hvor vi indsamler data under punktet kontrol. 
 
Eksempler: 

Kundens VOC Usisaats omskrivning til KPI 

Det er svært at komme igennem til Jer Maks 60 sekunders ventetid ved opkald. 

Der er for mange skader Maks 2 flytninger med skader ud af 50 flytninger 

 
På denne måde får vi defineret nogle mål, og vi kan derved kontrollere at vi lever op til dem. 
 
 

4.4. Kvalitetssikringsrapport og Audit/Revision 

Usisaat ApS har kvalitetssikringsmanual, som løbende bliver opdateret. Denne kan rekvireres på 
kontoret. Usisaat holder audit/revision på blandt andet SOP og KIP minimum én gang årligt. 
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CSR, Corporate Social Responsibility 

5. Indledning 

Usisaat har fra virksomhedens begyndelse i 1973 haft en bevidst holdning til socialt og 
miljømæssigt ansvar, både internt i virksomheden og ekstern. Dette har været med til at forme 
virksomheden, som en aktiv del af lokalsamfundet med en visioner holdning til det globale miljø. 
 
Siden har Usisaat defineret en decideret CSR politik, er blevet medlem af CSR Grønland og har i høj 
grad fokus på CSR i Usisaats 2020 plan. Fra og med 2015 vil Usisaat udvide sin CSR strategi til at 
inkludere en årlig rapportering med målbare parametre. 
 
Usisaat opdaterer og tilpasser sin CSR strategi løbende, så den altid passer til tiden/omgivelserne 
og understøtter vores forretningsmæssige mål. Usisaats CSR politik og strategi skal skabe værdi 
både for samfundet, miljøet og virksomheden. 
 
Som redskab bruger Usisaats Kvalitetshjul, som arbejdsmodel til iværksættelse og opfølgning af 
CSR strategien. 
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5.1. Formulering af CSR strategi 

 

I Usisaat er det Ledelsen, sammen med Bestyrelsen, som definerer Usisaats CSR politik.  
 
CSR politik og strategi skal som minimum drøftes: 

- kvartalsvist ved Ledelsesmøder 
- én gang årligt ved Bestyrelsesmøder 

 
Minimum én gang årligt revideres Usisaats CSR materiale, i forhold til de besluttede tiltag og 
strategier ved Ledelses- og Bestyrelsesmøder. 
 

5.2. Implementering af CSR strategi 

 
Usisaat har en Medarbejder på kontoret, som er CSR ansvarlig. Denne har ansvaret for opfølgning 
af implementeringen af den besluttede og formulerede CSR strategi.  
 
Da Usisaat har en bred CSR strategi uddelegeres ansvaret for implementering af de forskellige 
tiltag til forskellige Medarbejdere. Disse Medarbejdere bliver valgt ud fra kvalifikationer og 
kompetencer, og er oftest Leder eller Mellemleder. 
 

5.3. Status og målbare parametre 

 
Der er lavet faste parametre for flere CSR strategier. Den CSR ansvarlige i Usisaat har ansvaret for 
løbende at inspicere om parametrene bliver overholdt og gøre status for tiltagene.  
 

5.4. Fremlæggelse og opfølgning ved Ledelsesmøder og Bestyrelsesmøder 

 
Den CSR ansvarlige analyserer status på målbare parametre efter Kvalitetshjulet og deltager med 
sit punkt i dagsordenen ved Ledelsesmøder og Bestyrelsesmøder. Her fremlægges status for 
implementering af CSR strategien, hvor resultater bekræftes eller afkræftes, hvor grundårsager til 
eventuelle manglende resultater bliver fremlagt og hvor korrigerende tiltag besluttes. 
 
 
 



13 
 

5.5. De fire FN Global Compact områder 

Usisaat støtter op omkring de fire FN Global Compact områder, hvilket kort kan beskrives således, 
og er gennemgående for alle CSR aktiviteter i Usisaat. 

Menneskerettigheder 

Usisaat respekterer de internationale menneskerettigheder. Derfor vil Usisaat være med til: 
- at udvikle lokalsamfundet 
- arbejde med inklusion 

Arbejdstagerrettigheder 

Usisaat respekterer de internationale arbejdstagerrettigheder. Derfor vil Usisaat være med til: 
- at arbejde med uddannelse, HR og kompetenceudvikling af medarbejdere 
- gøre en indsats for arbejdsmiljø og trivsel 

Miljø 

Usisaat tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed og er med til at udvikle 
miljøvenlige teknologier. Det gør Usisaat ved: 

- at arbejde med energioptimering 
- at arbejde med forskningsprojekter indenfor miljø 
- opfordre til reduktion af brændstofforbrug  
- at opfordre til genbrug 

Antikorruption 

Usisaat ApS accepterer ikke bestikkelse eller andre former for uetisk forretningsadfærd. Vi 
overholder altid gældende lovgivning og principper om etisk forretningsdrift. 
 

6. Klima og miljø 

Usisaat vil igennem sin CSR politik være med til at påvirke klima og miljø i den positive retning, ved 
at efterleve sine holdninger igennem handling. 
 

6.1. Usisaat Genbrugsafdeling 

 
Som en del af Usisaats visioner om bidrag til miljøudvikling i Grønland, har vi valgt at drive en 
Genbrugsafdeling, som også har en forretningsmæssig værdi for virksomheden.  
Vi afskiber metaller, batterier, elektronik med mere til behandling i Danmark. 
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Usisaat genbruger eget materiale indenfor virksomheden og har desuden aftaler med flere 
eksterne butikker og virksomheder om fast afhentning af genbrugsmaterialer. 

Genbrug af internt materiale 

Usisaat bestræber sig på, at købe miljørigtig emballage og varer fra begyndelsen.  
 
Desuden ønsker vi ikke at bidrage til unødvendig spild ved udsmidning af pap- plastik- og 
papirmateriale, uden genbrug. 
 
Det er vigtigt i den forbindelse at pointere, at Usisaat kun genbruger flytteemballage, hvor det er 
forsvarligt og ikke har nogen negativ effekt for kvaliteten af bohaveflytningen. 
 
Eksempler på gennemførelse: 
Genbrug af hvidt papir – Der benyttes store mængder krøllet hvidt papir ved indpakninger, som 
beskyttelsesfyld i top og bund af flyttekasser, som ellers smides ud efter én gang. Det genbruger 
Usisaat, så længe papiret er kvalitetsmæssigt i orden. 
 
Genbrug af flyttekasser – Usisaats flyttekasser er af så god kvalitet, så de kan genbruges mange 
gange. Flyttekasserne bliver genbrugt, så længe kasserne er kvalitetsmæssigt i orden. 
 

Genbrug af ekstern materiale 

Usisaat har aftaler med flere eksterne butikker og virksomheder om fast afhentning af 
genbrugsmaterialer og bestræber sig på, at indgå flere aftaler. Som eksempel kan nævnes: 

- aftale med TELE om afhentning af europaller til Genbrug 
- aftale med flere butikker i Nuuk Center om afhentning Genbrugsmaterialer 

 
Disse materialer bliver genbrugt direkte, hvis de ikke fejler noget – ellers bliver de afskibet og 
sendt til genbrugsbehandling i Danmark. 
 
 
 

6.2. Ressourceforbrug og Co2 udslip 

Usisaat vil være med til at mindske ressourceforbrug og Co2 udslip i Grønland.  
 
Rent holdningsmæssigt har Usisaat fastlagt en række retningslinjer, for brug af Usisaats køretøjer, 
for at mindske brændstofforbruget; Sluk motoren når du holder stille, Brug kun Usisaats køretøjer 
til arbejdsbrug, Tænk miljørigtigt ved færdsel.  
 
Da Usisaat ønsker at gøre en nævneværdig indsats og forskel, har vi inddraget ressourceforbrug og 
Co2 udslip i Usisaats 2020 plan, som allerede er igangsat. 
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6.2.1. Usisaat 2020 og forskningsprojekter 

Usisaat 2020 er Usisaats vision og målsætninger for fremtiden, hvor én af de større tiltag er 
inddragelse af forskningsprojekter i virksomheden. Dette ønsker vi at gøre for at give vores 
virksomhed en værdi, både i form af opkvalificering af kompetencer og muligheder for nye 
forretningsområder. Vi gør det også i samfundsmæssig interesse, da vi er med til at støtte 
uddannelse af specialister indenfor arktisk miljø og klima. 
 
Selvom det er en del af Usisaats fremtidsvision for 2020, har vi allerede igangsat dette punkt. 
 
Vi er i gang med at udvikle og afsøge mulighederne for: 

 forgasning af træ til el- og varmeproduktion 

 træflis til varmeproduktion 

 pap og papir til papirisolering 

 træ til træfiberisolering 

 silt/ler som filler til cement og lervareproduktion og gødning til plantevækst. 
 
Det virker måske underligt at foreslå træ som brændstof til kraft-varme produktion i Grønland, 
men der er anseelige mængder rent affaldstræ, papir og pap fra bygge - og transportsektoren som 
ikke bliver udnyttet i dag.  
 
Vi er i dialog med Danmarks Tekniske Universitet, DTU, om muligheden for at få en ingeniør som 
erhvervs PHD studerende evt. via Den arktiske ingeniøruddannelse ARTEK i Sisimiut. 
 
I den forbindelse har vi en positiv dialog, om konkrete tiltag og projekter, med professorerne Arne 
Villumsen tidligere DTU/Artek og Minik Rosing Københavns Universitet. 
 
 

7. Arbejdsmiljø og sikkerhed 

Medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel har afgørende betydning for Usisaats succes. Derfor 
er en stærk sikkerhedskultur en del af Usisaats mål og vi arbejder løbende for at forbedre 
medarbejdernes arbejdsforhold: 

- Medarbejderne skal altid have den rigtige træning, viden og udstyr til at kunne arbejde 
trygt og sikkert. 

- Usisaat fremmer en Virksomhedskultur hvor sikkerhed, sundhed og trivsel altid er det 
rigtige valg. 

 

7.1. Arbejdspladsvurderinger APV 

Usisaat gennemfører løbende arbejdspladsvurderinger i de forskellige afdelinger i Usisaat og 
kontorer. Usisaat følger som minimum den grønlandske lovgivning indenfor APV. 
 
Sikkerhedsrepræsentanterne vælges af det øvrige personale og kandidaterne er udvalgt ud fra 
deres kompetencer/kvalifikationer indenfor deres område.  
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Der vælges én Sikkerhedsrepræsentant for hver følgende område: 
- Flyt og Spedition (afdelingerne er slået sammen, da personalet overlapper) 
- Entreprenør- og Autoværksted 
- Kontor (på tværs af afdelingerne) 

 
Kvartalsvist holder Sikkerhedsrepræsentanter møde med Ledelsen, hvor aktuelle indsatsområder 
bliver drøftet sammen med generelle sikkerhedsmæssige forhold. 
 

7.2. Arbejdsulykker 

Usisaat skælder mellem potentielle arbejdsulykker og deciderede arbejdsulykker. Usisaat noterer 
potentielle arbejdsulykker til internt brug og rapporterer arbejdsulykker til rette instans. 
 
Fra 2015 vil Usisaat indføre en mere indgående statistik, for derved at kunne tilrette og forbedre 
arbejdsgange målrettet, for at undgå arbejdsulykker.  
 
Usisaat vil opfordre Underleverandører (primært flyttefirmaer) til at deltage i indsamling af denne 
statistik, da dette kan være med til at tydeliggøre, hvilke Underleverandører som snarest har brug 
for at sende deres medarbejdere til Usisaat Flyttekursus, hvor der også er fokus på dette emne. 
 
Potentielle arbejdsulykker 
Uforudsete hændelser, der ikke resulterer i ulykke, sygdom eller skade, men potentielt kunne have 
gjort det. Forskellen på en egentlig ulykke er kun held og tilfældigheder 
 
Dissiderede arbejdsulykker 
En hændelse, som resulterer i ulykke, sygdom eller skade. 
 

8. Medarbejdere 

Usisaat ønsker at give sine medarbejdere attraktive betingelser og skabe engagement og 
motivation, igennem et afbalanceret fokus på resultater og trivsel. Motiverede og 
resultatorienterede medarbejdere er vigtige i deres bidrag til at udvikle og opfylde virksomhedens 
forretningsmæssige mål. Usisaat vægter sine medarbejders sundhed, sikkerhed og trivsel højt, 
ligesom engagement og rummelighed bliver værdsat. 
 

8.1. Antimobning og Ligestilling 

Usisaat accepterer ikke mobning og fremmer aktivt ligestilling i en bred forstand. 

 Siger en kollega fra, skal det til enhver tid respekteres. 

 Hvis en kollega registrer mobning af en anden kollega, skal det ikke accepteres / Det skal 
indberettes til Ledelsen. 

 Det er ikke tilladt, at fremvise mundtligt eller ved brug af billeder og tekster upassende 
emner, som kan virke stødende for en kollega/kunde eller kan opfattes som ikke fordrende 
for ligestilling; herunder synspunkter om det andet køn, folkeslag, kultur etc.  
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8.2. Seniorpolitik 

Usisaat ønsker at fastholde vores medarbejdere i lang tid, da dette betyder blivende kompetencer 
og viden i virksomheden. Vi ser positivt på ønsket om nedsat arbejdstid for ældre medarbejdere 
og eventuelle omplaceringer, hvor fysisk arbejde ikke er påkrævet i samme grad, som t. eks. at 
være fuldtids flyttemand. Et eksempel kunne være en omplacering som instruktør i Usisaats 
Flytteuddannelse og/eller som kvalitetskontrollant ved div. flytninger. 
 

8.3. Eksempler på Medarbejderpleje 

 Fysioterapi / Massage 

 Arrangementer for hele familien, med børn, til højtider og andre begivenheder 

 Ordninger om hel- eller delvis betaling af erhvervelse af kørekort 

 Gratis mad / drikke til kaffepauser og Madordninger 

 Økonomisk tilskud til personaleforening 

9. Uddannelse og kompetenceudvikling – Usisaats Uddannelsespakke 

Usisaat ønsker at tilbyde den enkelte medarbejder løbende kompetenceudvikling, samt tilbyde 

elever og lærlinge praktikpladser. 

Usisaats Uddannelsespakke vedrører alle ansatte i virksomheden, lige fra elever til flyttefolk og 
ledere. 
 
Hvis der er eksterne eller interne ønsker for andre end de beskrevne uddannelser, er Usisaat altid 
åbne for en samtale med vedkomne, hvor det drøftes om Virksomheden kan imødekomme 
ønsket. Det er blandt andet på denne måde, at Usisaats Uddannelsespakke er vokset igennem 
årene. 
 

9.1. Usisaats Flytteuddannelse 

Flytteuddannelsen er udviklet og udarbejdet af Usisaat igennem de 40 års erfaring indenfor faget i 
Grønland. Flyttekurset tilbydes af Usisaat til hele Grønland igennem KTI. På denne måde løftes 
niveauet ikke kun i Nuuk, men også i hele Grønland.  
 
Så mange flyttefolk som muligt,  som arbejder med Kundens Bohaveflytninger på Kysten, skal 
igennem Usisaats Flytteuddannelse. Dette sker ved hjælp af de allerede bevilgede AEB midler 
igennem KTI, Jern og Metal Skolen.  
 
For at få så mange flyttefolk igennem som muligt, ønsker Usisaat i opstartsfasen og så længe 
behovet findes, at tilbyde Flytteuddannelsen én gang om måneden til fem flyttefolk ad gangen. 
 
Uddannelsen varer i 5 dage inklusive rejsedage og indeholder: 

 Teori, flyttehåndbog udleveres 

 Praktisk træning, teknikker afprøves 

 Eksamen, uddannelsesbevis udleveres 
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Uddannelsen indeholder blandt andet: 
- indpakningsteknikker og brug af materialer 
- udfyldelse af pakkelister 
- stuvningsteknikker 
- registrering af skader 
- udpakning og levering 

 
Usisaat bruger certificerede instruktører. 
 

9.2. Usisaats flyttekonsulent-uddannelse 

Flyttekonsulent-uddannelsen tilbydes i øjeblikket kun til Usisaats egne ansatte. Usisaat arbejder 
på, at kunne tilbyde uddannelsen igennem KTI, for derved at kunne tilbyde den til resten af Kysten 
ligesom Usisaats Flytteuddannelse. Hvis den bliver godkendt, vil det betyde et unikt løft for 
flyttebranchen i Grønland. 
 
Flyttekonsulent-uddannelsen er et krav til Usisaats kontorpersonale og gennemføres i løbet af de 
tre første måneder i Usisaat. Uddannelsen er en indgående gennemgang i administrativ 
behandling af bohaveflytninger.  
 

9.3. Kompetenceløft  

Usisaat tilbyder desuden kurser, videreuddannelser og lederuddannelser efter behov, forespørgsel 
og muligheder herunder; MBA, HD1 og HD2 uddannelser samt forskellige Lederuddannelser og 
kurser. 
 

9.4. Elev-, lærling- og praktikpladser 

Elever, lærlinge og praktikanter giver værdi til Usisaat og samfundet. Derfor er det én af Usisaats 
største fokusområder. 
 
I Usisaat er der minimum 1 elev/lærling/praktikant pr. 10 medarbejder. Denne skal have én fast 
kontaktperson i aktuelle afdeling i firmaet, som kontaktperson. Desuden skal det formidles klart, 
at denne altid kan gå til Usisaats HR-ansvarlige, enten alene, sammen med den faste 
kontaktperson og/eller andre interessenter involveret i dennes uddannelse.  
 
Usisaat har en god tradition med, at fastholde elever, lærlinge og praktikanter efter endt 
uddannelse, når interessen er gensidig.  
 
Usisaat tilbyder pladser til: 

 TNI Kontorassistent 

 NI2 Akademimerkonom 

 Lager- og transportmedarbejder 

 Automekaniker / Lastvognsmekaniker / Entreprenørmekaniker 

 Speditør/Shippingmedarbejder 

 Flyttemedarbejder 

 Affaldsteknikker 
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Elever med andre uddannelseslinjer er altid velkomne til at søge, hvorefter vi undersøger og 
vurderer, hvorvidt det er muligt indenfor Virksomhedens rammer. 
 
Eksempler 2014/2015 
Samarbejde med Kommunen omkring 5 unge i jobtræning.  
To elever på kontoret som går på NI2 Akademimerkonom. 
Én automekanikerlærling. 
 

9.4.1. Unge i Jobtræning 

I november måned 2014 underskrev Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands 
Arbejdsgiverforenings lokalforening i Nuuk en aftale om flere unge i arbejds- og jobtræning hos 
erhvervslivet. Usisaat har taget sit ansvar og haft i alt fem unge i jobtræning, hvilket er et højt 
antal set i forhold til den samlede medarbejderstab i virksomheden. 
 
Et arbejds- og jobtræningsforløb varer typisk tre måneder og kan forlænges til seks måneder efter 
aftale. Den ansatte aflønnes med uddannelsesstøtte under jobtræningsforløbet. Løbende 
evalueres aftalen gennem kontakt mellem Piareersarfik Nuuk og virksomheden. Ud over dette 
afholdes der trepartssamtaler mellem Piareersarfik Nuuk, virksomheden og den ansatte. 
 

10. Involvering i lokalsamfundet 

Vi stiller gerne vores kompetencer, ydelser, tid og ressourcer til rådighed for samfundsnyttige 
formål. Vi støtter særskilt socialt udsatte, sundhed og kultur. 
 
Eksempler: 
Støtte til Foreningen for Sindslidende i Grønland, Snowboardkluppen, Sponsorstøtte til sportsfolk 
og musikere, Nanu Børn, Mælkebøtten og Røde Kors. 
 
Usisaat deltager desuden aktivt ved Arctic Winter Games 2016. 
 

11. Leverandører og samarbejdspartnere 

Usisaat ønsker at påvirke leverandører og samarbejdspartnere til at arbejde systematisk og 
struktureret med miljømæssige, sociale og etiske forhold. Derfor arbejder vi med dialog og krav 
for at fremme dette, også ud over vores egen Virksomhed. 


