NUNAOILs samfundsansvar – Corporate Social Responsibility (CSR) Politik
Generelt
NUNAOILs overordnede mål som selvstyreejet grønlandsk olieselskab er at bidrage til at det grønlandske
samfund gennem vores virksomhed får bedst muligt udbytte og udnyttelse af landets potentielle olie- og
gasressourcer inden for en forsvarlig og bæredygtig ramme. NUNAOIL vil arbejde for denne målsætning
gennem et forsvarligt og tillidsskabende samarbejde med vores interessenter og samarbejdspartnere,
ejeren, myndigheder, licenspartnere, forretningsforbindelser og det samfund vi arbejder i.
Vi forpligter os til at gennemføre vores forretning på en etisk, bæredygtig og ansvarlig måde i henhold til
grønlandsk og anden lovgivning, tildelte licenser, samarbejdsaftaler med licenspartnere og
forretningsforbindelser, samt Naalakkersuisuts retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede
aktieselskaber.

Forholdet til forretningsforbindelser
Vi vil arbejde for at synliggøre CSR-området over for vores licenspartnere og forretningsforbindelser med
henblik på at sikre Grønland en forsvarlig forvaltning af CSR forpligtelserne fra vores samarbejdspartnere,
retvisende afrapporteringer og risikovurderinger.
Inden for selskabets påvirkningsramme er det vores mål at påvirke vores licenspartnere og
forretningsforbindelser, samt drive NUNAOILs forretning på en bæredygtig måde, der minimerer skadelige
virkninger på miljøet og med respekt for internationalt anerkendte menneskerettigheder.
NUNAOILs CSR og Sundhed, Miljø og Sikkerheds (SMS) politik er indarbejdet som en integreret del af vores
virksomhedskultur.

NUNAOILs rolle i samfundet
NUNAOIL deltager som Selvstyrets repræsentant i alle kulbrintelicenser i Grønland i den nuværende
efterforskningsfase efter kulbrinter i Grønland. NUNAOIL skal i sin nuværende organisation opbygge viden
og know how i forhold til olieefterforskning i Grønland, specielt med fokus på kommerciel, juridisk og
geoteknisk viden. Selskabets videre udvikling vil være knyttet til at optimere en eventuel udnyttelse af
Grønlands kulbrinte ressourcer når der bliver gjort kommercielle fund, til gavn for det grønlandske
samfund. Målene i efterforskningsfasen fokuserer på:
•
•

•
•

Udbredelse af viden om Grønlands kulbrintepotentiale til interessenter inden for
kulbrinteindustrien for at øge industriens interesse for Grønland
Opbygning af databaser af geologisk og anden kulbrinte relevant information og -kompetence til
brug for myndighedernes fremtidige planlægning af kulbrinteindustrien i Grønland, herunder
bidrage ved behov i myndighedernes fremtidige licens høringsrunder
Konstruktiv og aktiv deltagelse i licensarbejdet med henblik på at øge mulighederne for at gøre
kommercielle fund af kulbrinter til gavn for det grønlandske samfund
Information til offentligheden om relevante samfundsforhold knyttet til kulbrinteaktiviteter, lokalt
og nationalt i forhold til fakta, muligheder, konsekvenser og risici
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Vi forpligter os til kontinuerligt at bidrage med foredrag, deltagelse ved konferencer, møder i
lokalsamfundet eller andet relevant for at støtte og øge Grønlands indsats og fokus på uddannelse,
efteruddannelse og kompetenceopbygning inden for råstofindustrien.

Politikkens betydning for NUNAOILs virke og organisation
NUNAOIL og dets medarbejdere følger selskabets forretningsetiske retningslinjer
• Vi udfører vores opgaver med integritet, forsvarlig og ærlig adfærd og viser altid respekt for andre
mennesker, det offentlige system og erhvervslivet, samt for Sundhed, Miljø og Sikkerhed
• Vi forskelsbehandler ikke på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden
overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal,
formueforhold, alder, fødsel eller ethvert andet forhold
• Vi accepterer ikke nogen former for korruption eller andre forretningsmæssige uregelmæssigheder,
og vi accepterer ikke upassende donationer eller gaver for at opnå fordele for NUNAOIL, selskabets
medarbejdere eller trediepart
• Vi har procedurer for integritet, fortrolighed og korrekt brug af information
• Vi har procedurer for anmeldelse af klager og bekymringsmeldinger
CSR er et styringsværktøj for direktionen og bestyrelsen, som løbende og mindst årligt har CSR på
dagsordenen i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten.
NUNAOILs CSR politik er en integreret del af selskabets personalehåndbog, og vil på samme vis være
forpligtende for alle medarbejdere at håndhæve og følge.
Den gældende CSR-politik kan til en hver tid findes på vores hjemmeside.

2

