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FORORD AF CEO THOMAS BENDTSEN
2021 blev for Port of Roenne A/S et skelsættende år,
hvor organisationen, på trods af udfordringer med en
verdensomspændende COVID-19-pandemi og dertilhørende sundhedsmæssige restriktioner, var en aktiv
medspiller i installation af Skandinaviens største havvindmøllepark Kriegers Flak. Det var et arbejde der har
krævet mange års forberedelser, og hvor alle medarbejdere har bidraget til at udvikle organisationen, så det har
været muligt at løse de udfordringer.

”

V. THOMAS
BENDTSEN
CEO

Et vigtigt element i
vores organisation
er ærlighed og
troværdighed, også
når det gælder
vores CSR-indsats.

I lighed med 2020 var der et stort fokus på at sikre, at organisationen kunne være aktiv 24/7/365. Både de fysiske
og de psykiske udfordringer som en pandemi uanfægtet
medfører har haft direktionens fokus. I tæt samarbejde
med arbejdsmiljøudvalget og takket været en proaktiv
og løsningsorienteret tilgang er opgaverne blevet løst
til perfektion uden at der er gået på kompromis med
sikkerhed og/eller sundhed.
Arbejdet med at integrere FNs Verdensmål i organisationens strategiske og operationelle arbejde er fortsat
igennem hele 2021, hvor strategier og målsætninger
er blevet udarbejdet med afsæt i fire udvalgte Verdensmål, Port of Roenne fremadrettet arbejder med.
Målet er samtidig en Verdensmålcertificering, måske
allerede i 2022.
Et vigtigt element i vores organisation er ærlighed og
troværdighed, også når det gælder vores CSR-indsats.
Det gælder også, når det gælder de områder og ting,

der måske ikke gik helt som vi forventede. Vi sætter vores
normer, standarder og værdier højt, og ofte højere end
de gældende love og krav, vi arbejder ud fra. Det betyder,
at vi nogle gange ikke opnår alt, hvad vi forventede for
det aktuelle år. Det vil du kunne læse i denne rapport,
hvor det også vil fremgå, at vi til gengæld vil gøre en ekstra indsats for at opnå målene i 2022.
Port of Roenne A/S er Rønne Havn A/S’ nye navn, og med
løftet ”Together we create” ønsker vi at kommunikere,
at det er vores formål at være forudsætningsskabende
for en bæredygtig udvikling for det bornholmske samfund, men at vi ikke kan gøre arbejdet alene. Med de fire
ISO-certificeringer, som vi i 2021 blev recertificeret i, føler
vi et ansvar for at udarbejde ambitiøse målsætninger.
Ikke blot for organisationen, men på vegne af lokalsamfundet og hele Østersøregionen. Det er vores overbevisning, at vi ved tværfaglige og tværorganisatoriske bidrag
kan skabe endnu større fokus på de muligheder, der
findes og hvor vi alle tager ansvar for at sikre en bæredygtig udvikling.
Jeg håber, at denne rapport giver et indblik i den bæredygtige rejse, vi har været på i det forgange år. Men samtidig også synliggør, vores CSR-resultater og ambitioner
for de kommende år.

Thomas Bendtsen, CEO
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INTRODUKTION TIL
RØNNE HAVN A/S
Hos Rønne Havn A/S har vi arbejdet med bæredygtighed
siden 2014. Vi er certificeret indenfor ISO-standarderne:
•
•
•
•

Kvalitet (ISO 9001:2015)
Miljø (ISO 14001:2015)
Arbejdsmiljø (ISO 45001:2018) og
CSR (DS 49001:2011)

Arbejdet med de fire standarder stiller krav til os som
organisation og samarbejdspartner. Det er krav som vi
løbende arbejder med på tværs af organisationen. Vi har
i 2021 fokuseret på integration af FNs Verdensmål i vores
forretningsstrategier. Det arbejde og det forestående
arbejde med at opnå en Verdensmålcertificering, kan du
læse om i denne rapport.
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2.1.1. HVEM, HVAD, HVORFOR
(MISSION, VISION, STRATEGI)
Port of Roenne A/S er et aktieselskab ejet af Bornholms
Regionskommune, Dansk Industri (DI) og LO (FH), der har
til opgave at varetage drift, vedligeholdelse og udvikling
af Bornholms største erhvervshavn med mere end 3.300
skibsanløb om året. Selskabet har en lang historie bag sig,
der primært fokuserer på opgaven om at sikre forsyningssikkerheden til og fra Bornholm. Ved udgangen af 2021
havde vi 30 ansatte. I 2021, som var endnu et år præget af
COVID-19, genererede vi en omsætning på 86,0 mio. kr.

DEN BÆREDYGTIGE VIRKSOMHED
I 2014 begyndte vi arbejdet med at tænke bæredygtighed ind i vores hverdag. I takt med vores løbende

udvikling blev vi i 2015 den første danske havn, der var
certificeret indenfor fire standarder ikke mindst den
seneste DS 49001:2011 CSR.
ISO-certifikaterne er i dag en meget vigtig og helt central del af vores organisations DNA, hvor elementer som
kvalitet, miljøbevidsthed og et sikkert arbejdsmiljø er
dybt integreret. Det skinner igennem i driften og vores
strategiske arbejde.
Vi har også fokus på, hvordan vi kan øge vores bæredygtighed som organisation, og derfor måler vi løbende
vores egen CO2-udledning- På den måde synliggør og
sikrer vi, at vores interne tiltag har den ønskede effekt
i forhold til vores bæredygtighedsfokus. I 2021 udledte
»
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vi 243 tons CO2, hvilket er et fald på ca fem procent i
forhold til 2020, hvor vi udledte 257 tons CO2.

ansvar. Det arbejde er formuleret ind i vores nye
strategiplan f ra 2021 ”Together we create”.

Ud fra visionen:

En strategi der foruden at sætte retningslinjer for
vores udviklingsfokus også indeholder specifikke
målsætninger, der er udarbejdet på baggrund
af vores fire certificeringer og fire af FNs Verdensmål, som vi i 2020 udvalgte som organisationens fokusmål f rem til 2025.

”Vi er forudsætningsskabere. Vi udvikler vores
forretning, således at Port of Roenne A/S vil være
en vigtig forudsætningsskaber for vores kunders,
samarbejdspartneres og det bornholmske samfunds udvikling”
arbejder vi kontinuerligt på at udvikle organisationen
på en sådan måde, at vi igennem forretningsmæssige
tiltag kan understøtte lokalsamfundet og vores samarbejdspartneres arbejde med bæredygtighed og socialt
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2.1.2. FORPLIGTELSER
OVERFOR FNS VERDENSMÅL
Port of Roenne A/S har siden efteråret 2020 arbejdet med
at integrere FNs Verdensmål i hverdagen på tværs af forretningsområder og afdelinger. Vi er meget bevidste om,
at størstedelen af vores strategiske og driftsmæssige arbejde understøtter størstedelen af de 17 FNs Verdensmål,
men med udgangspunkt i vores strategiske fokus og
herunder vores Masterplan 2050, har vi udvalgt fire
verdensmål, som vi finder kompatible med vores vision,
mission og målsætninger. Samtidig understøtter de fire
verdensmål kravene i vores fire ISO-certificeringer.

De fire mål er: SDG7 ”Bæredygtig energi”, SDG 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”, SDG 9 ”Industri, innovation og infrastruktur” og SDG 12 ”Ansvarligt forbrug og
produktion”.
Vi er bevidste om, at bæredygtighed ikke er en opgave,
vi som organisationen kan løse alene, og at det kræver
samarbejde på tværs af organisationer og ved at inddrage
relevante samarbejdspartnere.
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2.1.3. MULIGHEDER OG RISICI
Med udgangspunkt i vores fire udvalgte indsatsområder,
har vi forsøgt at identificere og analyse nogle af de globale forhold, der har indflydelse på vores lokalsamfund.
På den baggrund fastlægger vi også en række handlinger, vi som organisation kan foretage for at bidrage til at
mindske de negative påvirkninger, som globale forhold
kan have for Bornholm. I dette afsnit kan du derfor læse,
hvordan vi som organisation på Bornholm arbejder på at
håndtere de klima- og befolkningsrelaterede forandringer, som vi forventer vil have potentielt størst indvirkning
på vores virksomhed:

ADGANG TIL PÅLIDELIG,
BÆREDYGTIG OG MODERNE ENERGI
I den vestlige del af verdenen er det primære fokus,
når der fokuseres på bæredygtig energi, at få erstattet
fossile brændstoffer som kul og olie med vedvarende
energiformer f ra fx sol, vind og vand. For Østersøregionen er store anlægsprojekter såsom Baltic Pipe og
Energiøen igangsat med det formål at skabe alternativer til de konventionelle energityper i form af naturgas
og vindenergi.

Risici/muligheder
Bornholms geografiske beliggenhed skaber muligheder
for at indgå som en afgørende faktor for energiudviklende
projekters etablering. Den samme faktor udgør samtidig
logistikmæssige udfordringer for projektejernes planlægning. Derfor er det er yderst vigtigt, at Bornholm og de
relevante aktører er synlige og til stede overfor projektejerne og de respektive lobbygrupper for at sikre fokus på
de muligheder og kompetencer, der er tilgængelige på
Bornholm.
Handling
• Via aktiv deltagelse og involvering i relevante netværk,
arbejder vi på at øge den nationale og globale opmærksomhed på fordelene ved Bornholms geografiske
beliggenhed
• V
 i har udarbejdet en plan for udskiftning af vores belysning, så alt lyskilder på vores områder i videst mulige
udstrækning sker med LED-pærer, der kræver mindre
strøm og dermed kan frigive ressourcer Sammen med
nationale aktører er vi i gang med at undersøge muligheder for mere bæredygtige bunkerløsninger via projektet ”Bornholm Bunkerhub”

»

#2

PORT OF ROENNE

9

CSR-RAPPORT 2021

ANSTÆNDIGT
ARBEJDE TIL ALLE
Med et samfund, der oplever store udfordringer med
at få besat ledige stillinger og tiltrække dygtige og
kompetente medarbejdere, er det vigtigt at sikre, at
arbejdstagernes ønsker og forventninger til arbejdsmarkedet bliver sikret gennem overenskomstmæssige
forhold, der også sikrer anstændige arbejdsforhold.
Risici/muligheder
Grundet den demografiske sammensætning på
Bornholm og udfordringer omkring indkvartering af
tilflyttere og/eller pendlende medarbejdere, risikerer
Bornholm indenfor en kort årrække at mangle kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det vigtigt, at den enkelte
virksomhed tager aktiv handling for at sikre arbejdstagernes forhold, både hvad angår fysisk og psykisk
arbejdsmiljø.
Handling
• Vi moniterer løbende medarbejdernes trivsel og laver
løbende tiltag for at sikre fleksible arbejdsforhold for
den enkelte medarbejder
• Vi opfordrer til kompetenceudvikling ved at tilbyde
relevante uddannelser og kurser

• V
 i registrerer personskader og har fokus på træning og
vidensdeling for at mindske risikoen for personskader
• Vi bidrager aktivt i lokal udvikling og bidrager ved at
tilbyde lærepladser i organisationen

UDVIKLING AF UNDERSTØTTENDE INNOVATION
VIA ROBUST OG BÆREDYGTIG INFRASTRUKTUR
Det bornholmske samfund er afhængigt af skibstrafikken til og fra øen. Derfor er det vigtigt at sikre en infrastruktur, der kan understøtte og som lever op til krav og
ønsker fra brugerne. Samtidig er information og viden
blevet vigtige grundlag for samfundsudvikling. Internetadgang er derfor af stor betydning for den enkelte
virksomhed.
Risici/muligheder
Det ændrede klima og især hyppigheden af ekstremt vejr,
øger ved de eksisterende anløbsforhold risikoen for leveranceforsinkelser i form af aflyste eller forsinkede skibsanløb. Udviklingen i vejret øger samtidig hyppigheden af
infrastrukturelle skader.
Handling
• Vi er i gang med Fase 2 af vores Masterplan 2050, der
indebærer udvidelse og forstærkning af vores infrastruk- »
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•

•

•

•

tur, så risikoen for forstyrrelser af den samfundsrelaterede betjening af Bornholm bliver reduceret
Vi arbejder med løbende tilsyn af vores eksisterende
faciliteter og udarbejder på denne baggrund vedligeholdelsesplaner for vores arealer
Vi har implementeret et nyt IT-system, der skal bidrage
til at sikre vores processer og skadesregistrering, som
sker gennem registreringer af UTH’er
I samarbejde med eksterne specialiserede virksomheder
har vi et øget fokus på vores IT-sikkerhed med henblik
på at sikre organisationen og samarbejdspartnere i
forhold til uhensigtsmæssige forsinkelser forårsaget af
teknologiske problemer
Vi ønsker at sikre, vores aktuelle og planlagte infrastruktur er i overensstemmelse med vores væsentligste
interessenters ønsker og behov i forbindelse med udviklingspotentialer og innovationsplaner

TILPASNING AF FORBRUG OG
BÆREDYGTIGHED I FORHOLD
TIL PRODUKTION
På globalt plan sker der en stor produktion af materialer
og genstande, hvor fremstillingen ikke sker under ordnede forhold. Kombinationen af ressourceforbrug, produktion og transport påvirker samfundet på flere parametre.

10

Ansvarlighed er et vigtigt element i arbejdet med at sikre
et bæredygtigt forbrug, hvor produktet er fremstillet på
en forsvarlig måde.
Risici/muligheder
Et øget fokus på samarbejdspartneres produktionskæder og forretningsstrategier kan risikere at skade det
f remadrettede samarbejde, hvis det ikke sker på hensigtsmæssig måde og ud fra et sagligt grundlag- Samtidig kan et øget fokus resultere i et øget, tværfagligt
samarbejde mellem organisationerne omkring udviklingsmuligheder.
Handling
• Vi har iværksat teknologiske og adfærdsregulerende
tiltag for at nedbringe vores papirforbrug og øge genanvendelse af trykt materiale, hvor det er muligt
• Vi vil tilpasse vores affaldssorteringsløsninger, så de er i
overensstemmelse med gældende muligheder for genanvendelse og genbrug af ressourcer
• Vi ønsker at foretage dialogmøder/virksomhedsbesøg
hos flere af vores leverandører for at drøfte aktuelle og
fremadrettede samarbejder med fokus på bæredygtige
løsninger
• Vi registrerer eget tidsforbrug i forbindelse med eftersortering af skibsaffald med henblik på at identificere
eventuelle mangler i forhold til information omkring
affaldssortering
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OM DENNE
RAPPORT
Denne rapport beskriver Rønne Havn A/S’ CSR-arbejde,
herunder aktiviteter, muligheder, udfordringer, ambitioner og udvikling for 2021.
Rapporten følger ÅRL§ 99a og er en del af Rønne Havn
A/S’ årsregnskab for 2021.
For at kunne følge vores udvikling indenfor de enkelte
nøgletal, der fremgår sidst i denne rapport, har vi sat en
baseline, der som udgangspunkt går fem år tilbage. Hvis
der ikke forelægger data for hele perioden, sættes baseline til det år, hvor vi er begyndt at måle på det pågældende område.
Se venligst Rønne Havn A/S’ årsrapport 2021 for flere
oplysninger.
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CSR-ARBEJDET I
PORT OF ROENNE A/S
Vores formål er at udføre samfundsvigtige opgaver forbundet med driften af Bornholms største trafikhavn, på
en så bæredygtig, ansvarlig og kvalitetssikret måde, at
det medfører udvikling af det bornholmske samfund i
sin helhed. Det forpligter os til at arbejde med omtanke
for klima, miljø og mennesker i hele vores værdikæde fra
internt i organisationen til vores leverandører og kunder.

Vores arbejdsmiljøorganisation
er organiseret med et arbejdsmiljøudvalg, der består af repræsentanter fra alle vores afdelinger.
Udvalgets formandskab blev i maj
2021 overdraget fra souschefen for
Port Service til den nyansatte HR-chef.

Vores CSR-indsats, strategier, politikker og aktiviteter
bliver reguleret af organisationens ledelse, men i 2021 blev
det besluttet, at det daglige arbejde i forhold til koordinerende indsatser og fokusområder, fremadrettet vil blive
ledet af QHSE Manageren, imens den interne og eksterne
kommunikation til organisationens interessenter og samarbejdspartnere varetages af chefen for PA- & Kommunikation.

For at kontrollere, at vi overholder gældende love, krav og egne processer, vil der
årligt blive afholdt en ekstern audit, der aktuelt varetages af certificeringsorganet DNV.
Forud for denne audit, der sker i første kvartal,
afvikler vi intern audit i alle vores afdelinger, og
vi har årlige APV-samtaler med vores medarbejdere, der sker med en ekstern konsulent.
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4.1.1. AT ARBEJDE MED CSR I HVERDAGEN
At arbejde med CSR er ikke en enmandsopgave. Det
kræver engagement fra den samlede medarbejdergruppe for at sikre, at vi når de mål, vi sætter og at vi opfylder
de krav til os selv og vores omgivelser, som vi har vedtaget.
Vi arbejder derfor målrettet ud fra vores ledelsessystemhåndbog, der indeholder retningslinjer for arbejdet med
vores ISO-certificeringer.

VI PASSER PÅ HINANDEN
Den vigtigste ressource hos Port of Roenne A/S er vores
mange dygtige og engagerede medarbejdere, der sikrer,
at organisationen er i drift 24/7/365. Men som også sikrer,
at vores service altid er i top. Det kræver ikke blot dedikation hos den enkelte medarbejder, men også forståelse, opbakning og velvilje på hjemmefronten. Det er vigtigt, når
et skib anløber tidligere end forventet, og medarbejderens
tilstedeværelse er påkrævet for at servicere skibet. Derfor
er det også vigtigt, at der fra organisationens side er ekstra opmærksomhed omkring den enkelte medarbejder.
Sikkerhed, sundhed og trivsel er elementer i hverdagen,
der er højt prioriteret af ledelsen.
COVID-19 var en stor del af dagligdagen i 2021, og derfor
var det for Port of Roenne A/S vigtigt at sikre arbejdsforholdene så godt som muligt. Målet var at at forhindre, at
medarbejderne blev ramt af COVID-19, og med hjælp fra
Testcenter Bornholm var det muligt at tilbyde alle medarbejdere ugentlige PCR-tests, der er blevet foretaget på

organisationens adresse, ligesom Arbejdsmiljøorganisationen og direktionen i samarbejde løbende har foretaget
justeringer af organisationens interne COVID-19-restriktioner. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for Port of Roenne A/S,
og her passer vi på hinanden, både når det gælder fysisk
sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø.
Sikkerhed for os og vores samarbejdspartnere
Alle aktiviteter hvor medarbejdere fra Port of Roenne A/S
er involveret, skal foregå under sikre forhold. Derfor har vi
altid et særligt fokus på, hvordan en konkret arbejdsopgave udføres så sikkert som muligt, og at de involverede
medarbejdere er bevidste om relevante sikkerhedsbestemmelser og lovgivninger. Det er yderst sjældent, at vi
udfører arbejdsopgaver uden nogen form for involvering
af eksterne parter. Derfor er det også vigtigt for sikkerheden, at eksterne samarbejdspartnere kender til de krav,
der er forbundet med en specifik opgave.
Vi arbejder med Risk Assessment Method Statement,
bedre kendt som ”RAMS” som et vigtigt arbejdsredskab,
der bliver udarbejdet for at identificere, hvordan en specifik opgave skal udføres for at sikre arbejdsforholdene for
alle involverede parter. RAMS indgår som en del af vores
risikovurderinger, der suppleres af ”Tool Box Talks”, som
alle involverede parter gennemfører forud for en konkret
arbejdsopgave.
Vi er opmærksomme på, at mange af vores samarbejdspartnere, kunder og leverandører ofte har aktiviteter på

»
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vores områder, der ikke involverer vores organisations deltagelse. Derfor har vi udarbejdet en sikkerhedsfolder med
retningslinjer og særlige krav til, hvordan aktiviteterne skal
foregå af hensyn til sikkerheden. Sikkerhedsfolderen er
tilgængelig for alle via vores hjemmeside, hvor den både
ligger i en dansk og en engelsk version. På denne måde
håber vi på at øge den generelle sikkerhed for alle, der
arbejder på havnen.

VI FLETTER VERDENSMÅL OG
ISO-STANDARDER, OG SÆTTER KRAV
I flere år har vi arbejdet med at foretage miljøbesparende
tiltag. Det har understøttet vores certificering indenfor
miljø, hvor vi skal foretage bevidste valg og handlinger
i overensstemmelse med ISO-standardens krav. Men vi
ønsker at gøre mere. I 2021 begyndte vi for alvor at arbejde
med FNs Verdensmål med et særligt fokus på at fremme
bæredygtigheden. Ikke kun hos os selv, men også hos vores samarbejdspartnere. Vi har udarbejdet 16 mål, baseret
på vores fire udvalgte verdensmål. De 16 mål har vi efterfølgende integreret i vores kvalitetsledelsessystem, så alle
16 mål på hver sin måde er knyttet op omkring en specifik
ISO-standard. Det har vi gjort for at sikre samhørigheden
mellem vores kendte certificeringer. Arbejdet med de nye
og delvist ukendte verdensmål vil nogle kalde LEAN, men
vi kalder det ”sund fornuft”.

VI ER HØJ
LYDTE, MEN
OGSÅ LYDHØRE
At være forudsætningsskabende og tage
ansvar for infrastruktur
og udvikling kan give nogle udfordringer. Men med
udfordringer kommer også
muligheder. I 2021 var vores
læringskurve omkring muligheder for interessentinddragelse støt stigende. Nye aktiviteter
på vores havneområder kombineret med opstart på Etape 2 af
vores Masterplan 2050 har resulteret
i, at vi fik henvendelser omkring den
øgede aktivitet på et område, der ikke
tidligere har genereret nævneværdige
forstyrrelser hos vores nærmeste naboer.
Men vi har lyttet og lært, og vi har foretaget forskellige kommunikative tiltag for at
øge vores synlighed og informationsniveau.
Både i forbindelse med fysiske aktiviteter på
vores områder, men også i forhold til generelle oplysninger om, hvad der sker i og omkring
vores organisation.
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4.1.2. SAMARBEJDE MED
INTERESSENTER OM BÆREDYGTIGHED
Det er svært at stå alene i arbejdet omkring fremtidens
bæredygtighed på Bornholm. Vores erfaringer fra 2021
viser, at de bedste initiativer og projektforslag sker, når vi
er flere aktører sammen, der kan inspirere og udfordre
hinanden og skabe grobund for bæredygtige løsninger.
Derfor har vi i 2021 medvirket til at få igangsat følgende:

ANVENDELSE AF GRØNNE BRÆNDSTOFFER
Sammen med flere større aktører har vi i 2021 fået skabt
en projektgruppe og et konsortium, der skal arbejde på
at få etableret faciliteter for ”grønne” bunker-operationer
og tankning af alternative brændstoffer. På den måde kan
vi bidrage til at øge andelen af tilgængelig, bæredygtig
energi, også for skibstrafik, og samtidig nedbringe de miljømæssige påvirkninger af vores klima, som en udvinding
af ex. benzin og heavy marine fuel medfører.

2021, hvor det samtidig er lykkedes færgeoperatøren at få
etableret faciliteter, der sikrer, at deres eksisterende hurtigfærger kan anvende landstrøm, når de anløber havnen.
Et stort fremskridt mod det endelige mål omkring grøn
færgesejlads og nedbringelse af den udledning af CO2,
der sker når skibe uden indbyggede partikelfiltre ligger
ved kaj.

FOLKELIG TUR PÅ SØEN BLÅ

EN GRØN FÆRGESEJLADS
ER RYKKET MEGET NÆRMERE

Fra efteråret 2020 til sommeren 2021 dannede vores
nye multipurpose-kaj rammerne for Siemens Gamesas
installationsaktiviteter, der blev brugt til etableringen af
havvindmølleparken Kriegers Flak. Det var et projekt der
er blevet fulgt af mange interesserede bornholmere, og et
projekt, der har genereret arbejdspladser og øget omsætning for en bred vifte af bornholmske virksomheder. De
to parter bag havvindmølleparken, Siemens Gamesa og
Vattenfall, arrangerede i samarbejde med Port of Roenne
A/S at afvikle en folketur, hvor det ville blive muligt at se
møllerne på deres endelige plads lidt øst for Møn.

I 2020 begyndte vi en dialog med færgeoperatøren
omkring muligheden for på sigt at kunne imødekomme
ønsker om muligheden for at omlægge den kommende
hurtigfærge til ”grønt brændstof”. Dialogen er fortsat i

I tæt samarbejde med Bornholmslinjen og Bornholms
Tidende arrangerede de ovenstående tre parter muligheden for, at så mange lokale bornholmere som muligt med
interesse for projektet kunne købe billet til turen. Om mor- »
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genen den 8. september 2021 stævnede Bornholmslinjens
færge ”Hammershus” ud af havnen i Rønne med kursen
sat mod Kriegers Flak. De forventningsfulde passagerer
nåede i flot sensommervejr Kriegers Flak, og det blev muligt ved selvsyn at se, hvad de seneste måneders hektiske
aktivitet i Rønne havde resulteret i.
Med ombord var også tre bornholmske skoleklasser, der
havde vundet en konkurrence udskrevet af Port of Roenne
A/S, hvor eleverne blev bedt om at visualisere, hvordan de
forholder sig til vindenergi, dets betydning for bæredygtigheden og fremtidsperspektiverne.
Folketuren blev godt modtaget af alle, og interessen for at
deltage var stor. Da færgen lagde til kaj igen i Rønne om
eftermiddagen, var det med mange positive og tilfredse
passagerer, der havde fået mulighed for ved selvsyn at
betragte det første offshoreprojekt, Port of Roenne A/S har
bidraget til.

VIDENSDELING ER VIGTIG FOR OS ALLE
På trods af COVID-19 og de løbende varierende restriktioner har vi året igennem haft mulighed for at dele vores
erfaringer og viden omkring muligheder forbundet med
infrastrukturelle betydninger for et lokalsamfund. Det har
været en fornøjelse igen i år at kunne byde velkommen til
nogle af vores mange interessenter, der har aflagt vores
organisation et besøg.

På denne måde
får vi mulighed for
at drøfte vores forretningsstrategi, mission og vision for både
organisationen Port of
Roenne A/S og for det
bornholmske samfund.
Men virksomhedsbesøg er
ikke eneste form for kommunikation vi anvender.
Vi har haft et særligt fokus på
i 2021 at udvide vores synlige
tilstedeværelse på de sociale medier, og med tiltag som ”Samtaler
på havnen” på vores Facebook-side,
hvor vores PA- og Kommunikationschef interviewer forskellige gæster
omkring emner af relevans for Port of
Roenne A/S, føler vi, at vi er kommet
godt i gang med dette projekt. Via kommunikation kan vi dele viden omkring
vores aktiviteter både til gavn for samarbejdspartnere og lokale, der samtidig kan
stille spørgsmål og skabe kontakt til os.
I 2022 vil vi have yderligere fokus på at anvende de muligheder teknologien giver os, for i
større omfang at nå ud til vores interessenter.
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VORES AMBITIONER
FOR BÆREDYGTIGHED
PÅ EN HAVN
I 2021 blev vi recertificeret indenfor CSR, og med certifikatet
følger et ansvar, som vi ikke tager let på. Vi skal kontinuerligt sørge for at udvikle vores organisationen, men også
tage ansvar overfor andre. Vi vil gøre det på en måde, der
får vores omverden til at se et formål med de nye krav og
forventninger. At vi ønsker at være en bæredygtig havn,
er ikke bare noget vi sætter os som et ønske. Det er en forventning, vi har til os selv, og et løfte vi ønsker at give vores
interessenter.
Men for at kunne indfri det løfte, kræver det at hele vores
værdikæde bidrager til det. Ikke blot vores infrastruktur,
men også de tilgængelige services i vores opland. De skal
bistå os med arbejdet. Det skal fx ske, når en skibsbesætning sorterer deres skibsaffald i overensstemmelse med

vores affaldsbetingelser. Så skal
modtageren af affaldet være parat
til at sikre, at efterhåndteringen
sker på så bæredygtig måde som
muligt.
Vi skal alle være en del af arbejdet
med bæredygtige løsninger. Det
betyder, at skabelse og sikre anstændige arbejdsforhold, klimasikring af vores
infrastruktur og etablering af bæredygtig
energi, i sidste ende kan resultere i, at Port
of Roenne A/S senest i 2050 er den førende
havn indenfor bæredygtige services i Østersøregionen.
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5.1.1. BÆREDYGTIGE INDKØB
Vi er en organisation, der indkøber for et større beløb
årligt indenfor alt fra rengøringsmidler til større materielle
elementer. Det betyder også en forpligtelse til at foretage
bevidste, bæredygtige valg i vores indkøbsproces, hvor vi
stiller stadigt stigende krav til vores leverandører. Fra 2021
er vi begyndt proaktivt at opsøge nogle af vores leverandører og foretage stikprøver på, hvorvidt vores ønsker og
krav også bliver efterkommet. Det sker med det formål at
sikre, at vores leverandører kontinuerligt er bevidste om
vores indkøbspolitik og indkøbsprocesser. Samtidig kan vi
vurdere, om der hos den enkelte leverandør er forhold,
hvor vores kompetencer og certificeringer
kan bidrage til at højne den pågældende leverandørs arbejde
med bæredygtighed.
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5.1.2. BÆREDYGTIGT ARBEJDSLIV
Personer ansat hos Port of Roenne A/S skal have det godt
i deres arbejde. Det er et vigtigt element for vores organisation, hvor medarbejderne er organisationens vigtigste
ressourcer. Anerkendelse, inddragelse og udvikling både
på individniveau og som samlet gruppe er elementer,
der er i særligt fokus. I 2021 blev der oprettet en specifik
HR-funktion til at varetage og koordinere arbejdet med at
sikre medarbejdernes trivsel.
Efter snart to år med COVID-19 og de landsdækkende
restriktioner, der har ramt de enkelte arbejdspladser på
flere forskellige niveauer, er også Port of Roenne A/S blevet
ramt af eftervirkninger på de psykiske påvirkninger af
arbejdsmiljøet, som restriktionerne har haft. Det kan ses i

vores trivselsundersøgelse fra efteråret 2021, hvor vi er gået
tilbage i forhold til samme undersøgelse 2020. Hovedårsagen til denne tilbagegang skyldes forhold, der er forårsaget
af COVID-19-restriktioner, idet samarbejde og fællesskab
altid har været primære elementer af Port of Ronne A/S’
arbejdsmiljø-DNA. I undersøgelsen er det i særdeleshed
de to parametre, der har været ramt af COVID-19. Derfor vil
vores HR-funktion i det kommende år arbejde særligt fokuseret på at fremme det interne samarbejde og fællesskabet, så snart COVID-19-restriktionerne tillader det. En sund
arbejdskultur er for os afgørende for et sundt arbejdsmiljø,
der samtidig er medvirkende til, at vi kan opretholde status
som værende en attraktiv arbejdsplads med mulighed for
tiltrækning af nye, dygtige medarbejdere.

#5

PORT OF ROENNE

CSR-RAPPORT 2021

5.1.3. BÆREDYGTIGE
SERVICES
I 2021 har vi introduceret målsætningen ”performing
while transforming” som en del af forretningsstrategien
”Together we create”. Med denne målsætning ønsker vi
at signalere, at vi vil fortsætte vores høje serviceniveau og
udvikling af dette, samtidig med at vores organisation
udvikler sig.
Som det fremgår af løftet på vores strategi har vi også en
forventning om, at vi er fælles om at skabe den udvikling.
Ikke blot som organisation men som samfund i sin helhed. Vores muligheder for at yde bæredygtige services er
særdeles afhængige af, at vores interessenter også ønsker
at gå en bæredygtig vej. Det gælder både energiprojekter
som ”Energiø Bornholm” og ”Bunker Hub Bornholm” og
etablering og anvendelse af bæredygtige energiløsninger.
Vi er i fuld gang med arbejdet på at sikre, at Bornholm
bliver en del af fremtidens bæredygtige energiløsninger,
og vi deltager i flere forskellige netværk, der alle har fokus
på at fremme disse tiltag. Vi er overbeviste om, at vi ved at
øge vores synlighed og kommunikation kan medvirke til
at højne kendskabet til og interessen for vores muligheder
for at optimere vores serviceydelser på en bæredygtig og
tilfredsstillende måde.
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VORES INDSATSER I 2021
2021 forsinkede flere af vores planlagte indsatser for året, og
det skyldes primært COVID-19. Ved at prioritere skarpt er vi
nået i mål med størstedelen af de indsatser, vi i CSR-rapporten for 2020 havde sat os:
• Vi har implementeret vores fire udvalgte verdensmål i
alle afdelingsstrategier
• Vi har fået udarbejdet en QHSE-strategi, der kombinerer
ISO-mål med SDG-mål
• Vi har øget vores interessentkontakt ved at afvikle fysiske
og online møder
• Vi har deltaget i, og bidraget økonomisk til, Folkemødet
2021

• V
 i har udarbejdet og implementeret et nyt registreringssystem til QHSE-sager (”UTH”)
• Vi har fortsat med at yde økonomisk støtte til særligt udvalgte
indsatser
• Vi er fortsat arbejdet med at reducere
eget CO2-forbrug
• Vi har afviklet diverse foredrag og
rundvisninger med interessentgrupper
• Vi har igennem netværk fortsat med
at positionere os som bæredygtig
servicehavn
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6.1.1. EKSTERNE INDSATSER
VI HAR STØTTET I 2021
I overensstemmelse med vores ønske om at yde økonomisk støtte til eksterne indsatser, der vedrører forhold,
som er i overensstemmelse med vores hensigter og Code
of Conduct, har vi i 2021 ydet økonomisk bidrag til:
• T
 ræbådelauget til fortsat virke og inddragelse af
udsatte unge
• Business Center Bornholm til projektet ”Faglært er fedt”

• T
 icPac – Hold Bornholm ren
• Opretholdelse af smedelærlingeplads med aftalt praktikforløb hos Sydhavnens Motorværksted
• Barnets Blå Hus Bornholm til forårs- eller sommertur i
2022 samt legetøj til spil og hygge
• Bornholms Kvindekrisecenter til opstartspakker (tøj,
legetøj o.l.) for særligt udsatte kvinder
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6.1.2. INDSATSER VI IKKE OPNÅEDE
I 2021 SOM ELLERS VAR PLANLAGT
Følgende indsatser blev ikke iværksat, eller opnået, i 2021
på trods af planer om dette, hvilket skyldes pandemien og
de dertilhørende restriktioner.
• A
 fvikling af ERFA-møde med klyngesammenslutning af
lokale bulk-kunder
• Afvikling af tværfaglig sikkerheds- og miljøøvelse i Rønne havn
• I samarbejde med Growing Trees Network
at plante 14.000 træer på Bornholm
• Implementering af informationsfolder til
skibe omkring affaldssortering
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VORES PLANLAGTE
INDSATSER I 2022
Efter to år i skyggen af COVID-19 er det vores forhåbning,
at 2022 vil gøre det muligt for os ikke blot at opnå de mål,
vi manglede fra 2021, men også at intensivere vores eget
arbejde med bæredygtige initiativer. Derfor har vi forventning til, at vi i 2022:
• B
 liver Verdensmålcertificeret igennem certificerings
organet DNV
• Får afviklet tværfaglige øvelser med inddragelse af
væsentlige interessenter
• Får implementeret informationsfolder omkring affaldssortering
• Deltager og bidrager økonomisk til Folkemødet 2022
• Får ansat vores første økonomielev (erstatter
administrationselevstillingen)

• I samarbejde med Growing
Trees Network planter vi
24.000 træer (4.000 fra 2020
og 10.000 fra 2021)
• Igennem teknologiske tiltag
får nedbragt eget elforbrug på
vores nye adresse
• Fortsætter med at yde økonomisk
støtte til særligt udvalgte indsatser
• Fortsætter arbejdet med at reducere eget CO2-forbrug
• Fortsætter arbejdet med at positionere selskabet som bæredygtig
servicehavn
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DE SIDSTE
BEMÆRKNINGER
Vi ser tilbage på et år, der igen stod i skyggen af COVID-19,
men hvor vi efterhånden er lykkedes at tilpasse vores dagligdag til de ofte skiftende forhold, pandemien har budt os.
Vi har ikke ladet os forhindre af pandemien, men har efter
bedste evne justeret vores arbejde og måden hvordan vi
udfører arbejdet på, så vi alle føler os sikre.
Vi har travlt, men aldrig for travlt til ikke at tage hånd om
hinanden, vores samarbejdspartnere og vores lokalsamfund. Det er en af de vigtigste elementer i vores CSR-arbejde at bidrage til det. For mange kan vores visioner måske
virke meget ambitiøse, men vi er allerede nu godt i gang
med flere af vores målsætninger. Det ligger i vores virksomheds-DNA, at vi vil og kan skabe muligheder og forbedringer for det bornholmske samfund.
Vores CSR-arbejde har igen i år nået et nyt niveau, hvor
vi godt hjulpet af de fire verdensmål har haft fokus på at

iværksætte nye tiltag, der skal
øge vores synlighed i samfundet
og skabe en mere transparent
viden omkring vores aktiviteter på
Rønne havn.
I 2022 vil vi udvikle på vores kommunikationsområde, ligesom vi vil opsøge og
involvere flere af vores eksterne interessenter i vores CSR-arbejde. Vi gør det, fordi
vi mener, at vi sammen kan skabe løsninger for vores samfund, eller som vi lover os
selv, vores leverandører og dem vi samarbejder med:”Together we create”

Thomas Bendtsen, CEO
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NØGLETAL
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NØGLETAL

MÆND

KVINDER

KØNSFORDELING
KØNSFORDELING,ALLE
RØNNE HAVN A/S
15%

23%

21%

22%

22%

20

22

24

27

85%

77%

79%

78%

2016

2017

2018

2019

27%

27

30

78%

2020

73%

2021

KØNSFORDELING
KØNSFORDELING LEDELSE
LEDELSE
20%

20%

20%

17%

29%

22%

5

5

5

6

7

9

80%

80%

80%

83%

71%

78%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

KØNSFORDELING BESTYRELSEN

KØNSFORDELING BESTYRELSEN
40%

40%

22%

22%

22%

22%

10

10

9

9

9

9

60%

60%

78%

78%

78%

78%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

»

#9

PORT OF ROENNE

31

CSR-RAPPORT 2021

NØGLETAL
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