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Rønne Havn A/S støtter op
om FNs Verdensmål.

FORORD
Rønne Havn A/S driver Danmarks østligst beliggende Erhvervs- og

passagerer, færgerederier, krydstogtrederier, stykgodsskibes

forsyningshavn. Havnen agerer maritim port til såvel Bornholm

rederier, havnens brugere, ejere, medarbejdere, det bornholmske

som østersø-området.

erhvervsliv, samarbejdspartnere, lokalsamfundet, myndigheder,
interesseorganisationer og øvrige kunder.

Virksomhedens definerede vision er, at Rønne Havn A/S skal være
en afgørende forudsætningsskaber for den lokale samfundsudvik-

For at skabe de bedste forudsætninger for at drive samfundsan-

ling. Missionen er, at drive forretning på en sådan måde, at Rønne

svarlig virksomhed, har vi ønsket, at sætte vores normer og stan-

Havn A/S skaber værdi for det bornholmske samfund.

darder højere, end de gældende love og normer foreskriver.

I det arbejde er det afgørende, at vi - som virksomhed - lever op

Derfor har vi kvalitetssikret vores CSR-politik, hvilket resulterede i,

til de krav, havnens lokale-, nationale- og internationale inte-

at virksomheden – i 2015 – blev CSR-certificeret efter DS standard

ressenter har til vores samfundsansvar. Disse interessenter er:

49001.
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SUND HAVNEDRIFT

Vi tager ansvar

At tage samfundsansvar er en naturlig del af vores måde at drive

Ved at integrere CSR i forretningsstrategien og i den daglige drift,

forretning på.

tager vi denne forpligtelse alvorligt.

Derfor har vi defineret fire fokusområder:

Mennesker

• Mennesker

Hos Rønne Havn A/S ved vi godt, at medarbejderne er vores

• Miljø

vigtigste ressource. Gennem uddannelse, et stærkt fællesskab og et

• Forretning

kontinuerligt fokus på arbejdsmiljøet, bestræber vi os på at realise-

• Partnere

re medarbejdernes fulde potentiale. Det er vores opgave at sikre, at
medarbejderne trives i et sikkert og udviklende arbejdsmiljø, mens

Disse fire fokusområder bidrager alle til den samfundsansvarlige
udvikling, vi efterstræber og er grundpillerne i vores Corporate So-

de udfører deres opgaver for virksomheden.

cial Responsibility-Rapport (CSR-Rapport), som udarbejdes hvert

Miljø

år på lige fod med Årsrapporten.

Rønne Havn A/S tager ansvar for miljøet ved at reducere vores
ressourceaftryk i forhold til forbrug af energi, vand og kemikalier.

Hos Rønne Havn A/S mener vi, at den langsigtede succes for vores
virksomhed afhænger af balancen mellem sociale-, miljømæssige-

Vi forsøger efter bedste evne at arbejde innovativt i samarbejde

og økonomiske aspekter af vores forretning.

med kunder og partnere for at udvikle og anvende bæredygtige
processer og produkter, der samtidig sikrer kvalitet og effektivitet i

Vi ønsker konstant at understøtte vores kunders CSR-arbejde og
være ’den foretrukne samarbejdspartner’.

leverancen til vores kunder.

Forretning

En af styrkerne ved Rønne Havn A/S’ udøvelse af ansvarlighed er,

Vores forretning er baseret på det for os væsentlige princip, at

at det ikke alene drives af vores Kvalitets- og Miljøchef, men deri-

indtægt og vækst går hånd i hånd med etisk ansvarlighed. Derfor

mod er en integreret del af vores måde at drive forretning på.

efterlever vi FN Global Compact og har på den baggrund udviklet et
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Code of Conduct (adfærdskodeks), som vores samarbejdspartnere
også har pligt til at overholde.

Partnere
Arbejdet med CSR skal fremme ansvarlig drift og udvikling hos vores
samarbejdspartnere, hvis indflydelse på miljø, arbejdsmiljø og menneskerettigheder overgår, hvad Rønne Havn A/S kan opnå alene.

CO2 Udledning i tons
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2017 har budt på mange aktiviteter og gode resultater.

Efterprøvning af DNV-GL
Vi har haft en ekstern efterprøvning af DNV-GL og to interne
auditeringer af vores standarder for: kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og
samfundsansvar (CSR). Formålet med CSR-certificeringen er at yde
vores bidrag til en samfundsansvarlig udvikling lokalt, regionalt,
nationalt og internationalt.

Ruste organisation til byggestart
Først halvdel af 2017 handlede om at ruste organisationen til at gå
igennem en udbudsproces for havneudvidelsens fase 1, hvor anden
halvdel af 2017 handlede om, at gennemføre en BAFO-proces, ind-
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gå kontrakt med den valgte entreprenør, Per Aarsleff A/S, og ruste
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organisationen til de nye ændringer, som følge af havneudvidelsens
realisering.

Fald i CO2-udledning
Derudover er vi, som virksomhed, konstant opmærksom på vores

Øget kundetilfredshed

medansvar for det omkringliggende miljø – både til lands, til vands

I det forgangne år har vi naturligvis også målt på kundetilfreds-

og i luften. Derfor har vi i det forgangne år afdækket eventuelle risi-

heden. Derfor spørger vi løbene skibenes passagerer om deres

ci for forurening og holdt øje med vort forbrug. Det betyder blandt

tilfredshed med os. Vi er stolte af, at krydstogtturisternes tilfreds-

andet, at vi, over en 5-årige periode, har identificeret følgende fald

hed her er steget fra 4,2 i 2016 til 4,47 i 2017 – efter en skala fra

i vores CO2-forbrug fra en udledning på 434 ton i 2013 til 393 ton

1-5. Her må vi nok på forhånd forvente, at der kan ske et fald i

i 2017. Fremover vil dette – grundet den øgede erhvervsaktivitet

2018, idet byggearbejdet ifm. havneudvidelsens fase 1 formentlig

hos Rønne Havn A/S som følge af havneudvidelsen – blive målt ift.

vil påvirke kundetilfredsheden hos krydstogtturisterne på grund af

omsætningsniveauet.

uundgåelig byggestøj o.lign. Vi er dog opmærksomme på udfordringen og vil gøre hvad vi kan for at minimere generne for havnens
gæster.

God Selskabsledelse
Som en del af det samfundsmæssige ansvar har direktionen valgt
at implementere Corporate Governance-standarden for både bestyrelse, direktion, chefgruppe- og organisation. Dermed følger Rønne
Havn A/S erhvervsstyrelsens anbefalinger om ’god selskabsledelse’.
Det er også blevet videreudviklet i 2017.

OM RØNNE HAVN A/S
Rønne Havn A/S er et delvist kommunalt ejet aktieselskab med
Bornholms Regionskommune som hovedaktionær. DI’s Regionalforening på Bornholm (DI Bornholm) og LO Sektion Bornholm har
en mindre aktiepost i selskabet.
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Hovedaktiviteten er drift af anlæg og havneinfrastruktur i form af

FN’s Global Compact

havneværker, kajer, bassiner og tilstødende landarealer. Derud-

Rønne Havn A/S har valgt at følge anbefalingerne i FN’s Global

over stiller selskabet blandt andet kraner, pakhuse og slæbebåd til

Compact og har derfor defineret 10 principper som virksomheden

rådighed mhp. at betjene skibe, stevedorer, areal-lejere og havnens

vil efterleve:

øvrige brugere så bedst som muligt.

1. Forsvarlighed og forklarlighed
2. Gennemsigtighed

Rønne Havn A/S følger Havne- og Selskabslovgivningen.

Færger og Krydstogt

3. Etisk adfærd
4. Respekt for interessenter
5. Respekt for dansk- og international lovgivning

Rønne Havn A/S betjente - i 2017 - færger fra fire østersøhavne:

6. Respekt for internationale adfærdsnormer

Ystad i Sverige, Køge på Sjælland, Sassnitz i Tyskland og Swinouj-

7. Respekt for menneskerettigheder

scie i Polen. Derudover er havnens kunder mindre og mellemstore

8. Væsentlighed

transportskibe, der er karakteriseret ved mange anløb med lastning

9. Helhedssyn

eller losning af gods.

10.Løbende forbedringer

Rønne Havn er desuden blandt de største krydstogthavne i

CSR-certificeringen indeholder mange emner. Vi har valgt fem

Danmark. Det viser, at krydstogtmarkedet for alvor har fået øje

områder ud, som vi gerne vil arbejde på at udvikle og forbedre i

på Rønne Havn og Bornholm som et spændende og attraktivt

løbet af 2018:

turistmål.

• Vi vil forbedre kommunikationen til/med interessenterne.

Arealudlejning
Ud over den traditionelle havnedrift besidder Rønne Havn A/S et
stort og attraktivt erhvervsareal, der naturligt tiltrækker en række
forskellige erhvervsvirksomheder, der er tilknyttet den maritime
branche og offshore-industrien.
Som en del af de nye forretningsområder som havneudvidelsens

• Vi vil udbygge havneinfrastrukturen.
•	Vi vil synliggøre havnens aktiviteter lokalt, regionalt og
internationalt.
•	Vi vil forbedre dialog og informationsniveau mellem havnen og
lokalsamfundet.
• Vi vil reducere vores CO2-udledning med 10 % fra 2017 til 2020.

fase 1 genererer, valgte den hollandske kabelføringsvirksomhed,

INVOLVERING AF INTERESSENTER

VBMS, at leje kontorfaciliteter hos en af havnens virksomheder.

Som Erhvervs- og forsyningshavn og en af Bornholms største ar-

Aftalen blev indgået ultimo 2017 – med opstart i april 2018.

bejdspladser, interesserer vi os for vores medarbejdere, kunder og
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ejere. Alle tre parter bliver involveret og spurgt om, hvad de synes

møder, Åbent Hus-arrangementer etc. Enkelte foreslår, at virksom-

om vores arbejde.

heden opruster ift. de sociale medier.

Kunder

Social ansvarlighed

Det er naturligvis vigtigt for os, at kunderne er tilfredse med vores

Det er interessenternes opfattelse, at virksomheden fremstår med

arbejde. Det skal virke, når skibene lægger til kaj. Når kraner

en høj troværdighed og er ordholdende, velkonsolideret og veldre-

hjælper med lastning og losning, når fragtskibe guides på plads og

vet. Den sociale profil kunne, ifølge interessenterne, godt styrkes.

når færger skal overholde tidsplaner. For krydstogtturisterne er det
vigtigt, at de transporteres til byen uden for meget ventetid og at de

Ansættelsesforhold

gående bliver guidet videre – uden at fare vild.

Rønne Havn A/S fremstår som et selskab, der overholder over-

Sikkerhed
Vi agerer på et internationalt marked. Det betyder, at vi skal leve

enskomster, sociale love mv. Virksomheden tager hensyn til og
værdsætter sine medarbejdere – ligesom virksomheden prioriterer
sikkerhed og udviklingsmuligheder særdeles højt.

op til internationale sikkerhedsstandarder. Derfor er overvågning
og indhegning af dele af havneområderne et krav. Endelig glæder vi

Bæredygtighed – Miljø & Ressourcer

os over havnens mange lejere, som også skal føle sig tilfredse med

Rønne Havn A/S fremstår som et selskab der tænker og handler

forholdene.

miljøbevidst. EL-biler, LED-belysning, overholdelse af lovgivning

Medarbejdere

mv. Dog fremkommer interessenterne med forbedringsforslag:
• Mere fokus på samspillet med Bright Green Island-strategien

Medarbejderne hos Rønne Havn A/S er selv med til at videreudvik-

• Opsætning af solceller og vindmøller

le og styre hverdagen – både hvad angår arbejdsgange, sikkerhed,

• ESCO-projekt/Energibesparende bygningsrenovering

trivsel, sundhed og beskyttelse af havnens miljø. På den måde får

• Indkøbspolitik

de ejerskab og medansvar for deres egen hverdag. I den forbin-

• Kommunikation vedr. havnens miljøpræstationer

delse indrettes arbejdsgange således, at ensidigt gentaget arbejde

• Bedre oprydning

minimeres.

• Oprettelse af fiskebiotoper og udsættelse af yngel

INTERESSENT-ANALYSE

Interviews

Hvert tredje år udarbejder vi en analyse af, hvordan interessenterne ser på vores virksomhed. I november 2017 foretog vores
Kvalitets- og miljøchef, i samarbejde med den eksterne kvalitetsledelses-virksomhed Feicon ApS, en række interviews indenfor
interessentmassen. De har spurgt et repræsentativt udsnit af vores
interessenter om deres mening om os.
Interviewene koncentrerede sig om følgende områder:
• Dialog & kommunikation
• Social ansvarlighed
• Håndtering af klager og kritik
• Ansættelsesforhold
• Bæredygtighed i forhold til miljø og ressourcer
• God forretningsskik
• Forbrugerforhold
• Lokal involvering og udvikling i nærområder
Interviewpersonerne fremkom med følgende gennemsnitlige
besvarelser:
Dialog & Kommunikation
Interessenterne er tilfredse, men ser gerne, at Rønne Havn A/S
åbner mere op overfor lokalsamfundet og går mere i dialog ved fx at
afholde eller deltage ved borgermøder, dialogmøder, informations-
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Rønne Havn A/S vil gerne udvise åbenhed og byder indimellem borgere på besøg.
Dette billede er taget ved arrangementet ’Åben Byggeplads’, hvor maskinerne holdt
stille. Børnefamilier m.fl. fik mulighed for at komme tæt på de store maskiner.
Max Hansen, Vicedirektør samt Thomas Thors, Bestyrelsesformand for Rønne
Havn A/S i dialog med Borger under arrangementet 'Åben Byggeplads'.

Entreprenørvirksomhederne Per Aarsleff A/S
samt VG Entreprenør
serverer ’hotdogs’ og
sodavand for borgerne.

Thomas Bendtsen, CEO for Rønne Havn A/S i dialog med borger vedr.
Havneudvidelsesprojektet.

ARBEJDSMILJØ
Medarbejderne er Rønne Havn A/S’ vigtigste ressource.
Livet og dagligdagen i virksomheden handler i vid udstrækning om

God forretningsskik

relationer mellem mennesker – såvel faglige-, ledelsesmæssige-,
kollegiale-, sociale- og kammeratlige relationer.

Rønne Havn A/S bliver igen fremhævet som en virksomhed med en

Derfor har det stor betydning for virksomheden, hvordan disse

høj troværdighed og som en virksomhed der fremmer fair konkur-

relationer fungerer.

rence og som tager samfundsmæssigt ansvar i værdikæden. Det
skyldes, at virksomheden er ordholdende og følger nationale- og

Øget trivsel

internationale love og sætter opgaver i udbud mv. Virksomheden

I 2017 er medarbejdertrivslen øget fra 4,5 % i 2016 til 5,3 % i 2017.

lover ikke mere end den kan holde – men holder til gengæld det

Målet er en tilfredshed blandt medarbejderne på 5,5% eller derover.

den lover.

Forbrugerforhold

Kronesmiley
Arbejdsmiljøcertificeringen har givet os en Kronesmiley og doku-

God kundesupport. Ingen særlige bemærkninger. Eventuelle klager

menterer dermed, at vi har et godt arbejdsmiljø. Men vi går videre

håndteres fint og ærligt.

end det.

Lokal involvering

Vi ønsker, at medarbejderne samtykker.

Det er et generelt synspunkt, at virksomheden har en tendens til
primært at fokusere på sin kerneforretning og sit kommende bygge-

Derfor har Arbejdsmiljøorganisationen, AMO, valgt at fortsætte en

projekts muligheder for at bidrage til lokal vækst og udvikling. Det

kortlægning af arbejdsmiljø og trivsel via personlige interviews af en

fremhæves, at virksomheden er god til at indgå i dialog med og er

ekstern konsulent. På den måde sammenkædes arbejdspladsvurde-

lydhør overfor lokalsamfundet og dets interessenter. Her foreslås

ring og trivselsmåling, så nye tiltag til forbedringer kan identificeres,

derfor, at virksomheden åbner mere op lokalt i stedet for at lukke

iværksættes og måles. Der vil også være fokus på at identificere,

sig om sig selv.

hvad der virker rigtig godt.
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AMO har valgt at arbejde ud fra følgende mål for 2018:

• Vandflasker

•	Større medarbejderinvolvering (Medarbejderrepræsentant i

• Mulighed for at købe sodavand til fornuftige priser

Rønne Havn A/S’ bestyrelse)

• Tilbud om Kantineordning

• Forbedring af intern kommunikation

• Personaleforening (Sociale tiltag)

• Øget trivsel

• Sundhedsforsikring

• Sikkerhedsrunderinger 4 gange årligt

• 1 årlig julefrokost

• AMO/SU-møder

• 1 årlig sommerfest

• Fokus på nærved-ulykker

• 1 årligt strategiseminar

• APV-sikkerhedsmøder

• Pulje til efter- eller videreuddannelse

Arbejdsulykker
I 2017 havde vi to anmeldte arbejdsulykker og en hændelse hvor vi
afventer arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

HAVNEMILJØ

Affaldssortering fra krydstogtskibe
Vi ser gerne at eftersorteringen af det affald som krydstogtskibe ge-

Derudover har vi haft en anmeldelse om en hændelse placeret hos

nererer når de ligger til kaj ikke overstiger 15 %. I 2016 bortskaffede

Arbejdsskadestyrelsen fra 2016, som vi fik tilbagemelding på i 2017.

vi affald fra 19 skibe og ingen af dem krævede eftersortering.I 2017

Her afviste Arbejdsskadestyrelsen i 2017 hændelsen som værende en

bortskaffede vi affald fra 24 skibe og vi ligger stadig under de 15%.

arbejdsskade.

Vi foretog afvigelser på 2 skibe.

Vi har efterfølgende foretaget forebyggelsestiltag, der gerne skulle
hindre gentagelse, men vi ser med stor alvor på alle ulykker. I skriven-

SAMFUNDSANSVAR

de stund er det 936 dage siden sidste LTA (Lost Time). De to hændel-

Kontorelev

ser handlede om, at en medarbejder fik en finger i klemme. En anden

Rønne Havn A/S har valgt – i samarbejde med Campus Bornholm -

gled på kajen. Det var to arbejdsskader uden sygemeldinger.

at bidrage til uddannelse af en kontorelev – som er hos virksomhe-

Tilbud til medarbejderne

den for en 3-årig periode indtil vedkommende er færdigudlært.

• Fri benyttelse af Fitness-rum

Engelskundervisning

• Frugtordning

Rønne Havn A/S har - i samarbejde med Campus Bornholm – i

• Fri kaffe, the og cacao

2017 valgt at tilbyde medarbejderne engelskundervisning – som
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forberedelse til at imødekomme de nye internationale kunder på

Rønne Havn A/S har i 2017 valgt at yde økonomisk støtte til:

havnen, som følge af havneudvidelsen.

• Danske Hospitalsklovne

CO2-neutrale tryksager

• Udsmykning af børneafdeling på Bornholms Hospital
• Træbådelauget - Rønne Havn

I 2017 traf Rønne Havn A/S beslutning om, at Klar Kurs skulle

• TiksPac-hundeposer – Hold Bornholm og Danmark Ren

trykkes på 100 procent biologisk nedbrydeligt og cradle-to-cradle-

• Dansk Handicap Forbund

mærket papir samt at virksomheden gradvist vil gå over til papir –

• Dansk Parasport

helt fri for skadelige kemikalier og tungmetaller. Rønne Havn A/S

• Politihundeforeningen

traf beslutning om at anvende KLSPurePrint, der er certificeret som

•	Hærens Konstabel- og Korporalforenings Idrætsforening,

det kun andet trykkeri i verden.

Almegårds Kaserne
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