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I ALLIANCE+ VIL VI GERNE SKABE
VÆ R D I – I K K E K U N Ø KO N O M I S K VÆ R D I ,
M E N O G SÅ M I L J Ø M Æ S S I G O G S O C I A L
VÆ R D I . V I PÅV I R K E R V E R D E N O M K R I N G
O S , O G D E T V I L V I TAG E A N SVA R F O R .

Mere end du kan forestille dig
I ALLIANCE+ leverer vi facility løsninger. Her er
tale om både single services og multi services
til både offentlige og private kunder. Vi leverer
alt fra rengøring til reception, omstilling, post,
print, planteservice, handyman, vagtservice,
personalerestauranter, kaffeløsninger og velplejede udendørsarealer. Størstedelen af servicen leverer vi med eget professionelt personale,
men hvor vi ikke selv er eksperter, har vi underleverandører, som bistår leverancen. For yderligere information om vores services se vores
hjemmeside: www.allianceplus.dk
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Vores CSR-politik
I ALLIANCE+ har vi en fælles CSR-politik for hele
koncernen. Politikken beskriver de grundlæggende principper for vores arbejde med bæredygtighed, både i forhold til miljø, kvalitet, sociale forhold, menneskerettigheder, ligestilling,
antikorruption og bestikkelse.

Politikken fungerer som en overordnet ramme
for alle ALLIANCE+ aktiviteter. I vores CSR-aktiviteter fra 2017 og særligt i målsætningerne for
2018 fremgår det tydeligt, hvordan politikken
omsættes til konkrete handlinger.

CSR-politik
Indholdet kan sammenfattes til følgende principper:
+
+
+
+
+

ALLIANCE+ driver forretning med god etik
ALLIANCE+ tilfredsstiller kundernes behov og leverer høj kvalitet
ALLIANCE+ sikrer medarbejdernes tilfredshed og diversitet
ALLIANCE+ tager et socialt ansvar
ALLIANCE+ fremmer et bæredygtigt miljø

Den komplette CSR-politik er tilgængelig på vores hjemmeside:
www.allianceplus.dk

Vores CSR-politik og CSR-aktiviteter er centreret om vores væsentligste
CSR-påvirkningsområder:
Vores miljøansvar

Vores medarbejderansvar

+ I ALLIANCE+ håndterer vi dagligt store mængder kemiske rengøringsmidler og produkter,
som kræver ekstra opmærksomhed og forsigtighed. Det er derfor vigtigt, at vi udviser en høj
grad af ansvarlighed, så vi sikrer en minimal belastning af miljøet.

+ ALLIANCE+ beskæftiger mere end 3.800 medarbejdere. For at disse kan bidrage til den høje
kvalitet i serviceleverancen, er det vigtigt, at de
trives og føler glæde ved deres arbejde.

+ I ALLIANCE+ transporterer vi dagligt både
medarbejdere, rengøringsmidler og fødevarer
rundt på både de danske, svenske og norske
veje. Det er derfor centralt, at vores køretøjer er
sikre og har en begrænset miljøpåvirkning.
+ I ALLIANCE+ håndterer vi dagligt store affaldsmængder, som skal sorteres korrekt og
miljømæssigt forsvarligt.

Vores samfundsansvar
+ ALLIANCE+ besidder en arbejdsstyrke, hvoraf
mere end 2/3 er af anden etnisk oprindelse end
dansk, svensk eller norsk. Det er centralt for os
at bidrage til, at disse medarbejdere bliver godt
integreret i det pågældende lands samfund.
+ ALLIANCE+ samarbejder med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Vi udviser i den
henseende god etisk adfærd samtidig med, at
vi forlanger det samme af dem.
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CSR i praksis
Vi betragter CSR som en naturlig og integreret del af vores forretning. Dette skal i stor udstrækning ses ud fra en bevidsthed om vores
miljømæssige påvirkninger og vores medarbejderansvar. Vores medarbejdere er helt afgørende for vores forretning – vores medarbejdere
er vores vigtigste ressource. Dette afspejler sig
både i vores CSR-aktiviteter, som er gennemført
i 2017, og i vores CSR-målsætninger for 2018.
Kvaliteten af vores leverance går hånd i hånd
med vores CSR-indsats. Dette skal ses ud fra
en antagelse om, at høj kvalitet i leverancen bidrager til glade kunder, som gerne vil bibeholde
vores serviceleverance og dermed danne gro-

+DNA

Dedikeret
Nytænkende
Ambitiøse

bund for en bæredygtig forretning. Det bidrager til stolte medarbejdere, ligesom alle vores
gode eksempler på CSR-aktiviteter for 2017 gør.
Stolte og engagerede medarbejdere er altafgørende, for uden disse kan den gode kvalitet ikke
leveres.
På den måde gør vores CSR-arbejde os i stand
til at levere en endnu bedre leverance til vore
kunder. Vi betragter CSR som en integreret del
af forretningen, og noget vi udlever igennem
vores virksomheds tre værdier (DNA) og vores
tre ledelsesprincipper. Derfor er det i ALLIANCE+
naturligt for os at tage ansvar.

+leadership

Tæt på
Resultatorienteret
Inspirerende
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Redegørelse for
miljøaktiviteter
I både Danmark og Norge er vores rengøringsleverance Svanemærket. Det betyder, at mindst
80% af vores rengøringsmidler er Svanemærket
samt at vi efterlever miljømærkningens specifikke krav til transport, forbrug af affaldsposer,
forbrug af miljømærkede forbrugsartikler, hensyntagen til produkternes livscyklus, god etik og
et godt arbejdsmiljø.
Endvidere er vores leverance i Norge og Sverige
ISO 14001 og ISO 9001 certificeret. I Danmark
arbejder vi i mange henseender ud fra tilsva-

Konkrete eksempler på ALLIANCE+

miljøansvar 2017

Færre kemikalier i spildevandet
I 2017 har vi arbejdet aktivt med at reducere
mængden af kemikalier i spildevandet og øge
kundeoplevelsen. Dette har vi blandt andet gjort
hos en af vores større danske kunder. Vi har
coatet gulvet på et af kundens mest trafikerede toiletter samt coatet et meget trafikeret indgangsparti til en butik.
Coatingen har bevirket, at luftgenerne på toilet
er blevet minimeret, idet urenheder ikke længere har mulighed for at trænge ind i fugerne
på wc-gulvet, og indgangspartiet fremstår flot,
farverigt og præsentabelt i længere tid af gangen. I begge tilfælde er mængden af kemikalier
i spildevandet minimeret.

rende principper. Det betyder blandt andet, at vi
er bevidst om den omverden, som ALLIANCE+
arbejder i. Vi kan dokumentere, at vi systematisk og kontinuerligt arbejder med at reducere
eller eliminere negative påvirkninger på miljøet.
Vi samarbejder med vores kunder for at indfri
deres forventninger og krav og for at opnå de
bedst mulige løsninger.
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Reduktion af kemikalier
i vandmiljøet
Kanalerne i København har også nydt godt af
vores coating teknik. ALLIANCE+ har coatet broen mellem Nyhavn og Nordatlantens Brygge.
Det har i 2017 medført en væsentlig reduktion
i vores kemikalieforbrug. I langt de fleste tilfælde har vi kunnet fjerne graffitien på broen med
vand eller ved at påføre afrensningsmidlet på
en klud og herefter gnubbe graffitien væk. På
den måde har vi minimeret brugen af kemiske
produkter og endnu vigtigere, vi undgår at tilføre kemiske produkter til vandmiljøet i Københavns kanaler. Samtidig sparer kunden penge,
da tiden, der anvendes på fjernelse af graffiti,
er begrænset. Coatingen af broen er også med
til at forlænge broens levetid, da vand ikke kan
trænge ind i betonkonstruktionen.

Miljøvenlig vinduespolering
I Norge har vi indkøbt et nyt vinduespudsningssystem. Det består blandt andet af teleskopstænger. Teleskopstængerne gør, at vi uden lift
kan pudse vinduer i op til 20 meters højde. Endvidere er stængerne udstyret med en vasketeknologi, der bevirker, at man ikke behøver at
anvende kemikalier ved vinduespoleringen. Ved
både at fjerne behovet for transport og mindske
brugen af kemikalier, er dette tiltag til gavn for
miljøet.

Ultra rent vand
Hos vores kunde Arla i Sundsvall i Sverige har
vi i 2016 implementeret ”ultra-rent vand”. Direkte til vandforsyningen i rengøringsrummet
er koblet en flaske, som filtrerer og deioniserer det vand, som vi anvender til rengøringen.
Resultatet er, at det vand, vi anvender, opløser
og absorberer snavs helt uden anvendelse af
kemikalier. Denne teknologi har bidraget til en
reduktion af kemikalieforbruget på 60 % i 2017.
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Redegørelse for
medarbejderaktiviteter
I ALLIANCE+ ønsker vi at fremme mangfoldighed, da vi tror på, at det øger mulighederne
for nye ideer, perspektiver og arbejdsmetoder
inden for virksomheden. Ved arbejdsstyrkens
mangfoldighed forstår vi både ligheder og forskelligheder i forhold til køn, alder, etnisk og kulturel baggrund, religion, fysiske evner og handicap samt seksuel orientering. Arbejdsstyrkens
mangfoldighed består også af erfaringer, livsstil, uddannelsesmæssige baggrund, værdier
og familiesituation.

I ALLIANCE+ tilstræber vi ligelig kønsmæssig sammensætning, hvilket vi baserer på
40/60-princippet, det vil sige, at der i enhver
personalegruppe ikke må være et køn repræsenteret med mindre end 40%. Udviklingen og
aktiviteterne i 2017 er beskrevet i det følgende.

Medarbejderaktiviteter
Afsnitnavn | ALLIANCE+ CSR rapport 2017

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning
af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99b
Ligesom den resterende del af ALLIANCE+ CSR-rapport udgør nedenstående redegørelse en
bestanddel af ledelsesberetningen i vores årsrapport
Følgende aktiviteter er i 2017 gennemført for at øge ligestillingen i den kønsmæssige sammensætning:
+ Fokus på at tilgodese det underrepræsenterede køn ved rekruttering af nye medarbejdere
+ Opmærksomhed på kvinders muligheder i virksomheden ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler
Ovenstående har bidraget til nedenstående resultater:
Den overordnede andel af kvinder og mænd i ledende stillinger indenfor virksomheden er
52,4% kvinder (58,9% i 2016) og 47,6% mænd (41,1% i 2016), der ses dermed en positiv
udvikling i forhold til vores overordnede mål 40/60.
På de øverste ledelsesniveauer er andelen af kvinder og mænd som følger:
+ Bestyrelse: 0% kvinder og 100% mænd. Uændret siden 2016
+ Direktion (registreret hos Erhvervsstyrelsen): 0% kvinder og 100% mænd. Uændret 		
siden 2016
+ Koncernledelsen: 60% mænd og 40% kvinder. 66,6% mænd og 33,3% kvinder 2016
+ Ledelsesteam DK: 14,3% kvinder og 85,7% mænd. 12,5% kvinder og 87,5% mænd i 		
2016
+ Ledelsesteam SE: 57% kvinder og 43% mænd. 38% kvinder og 62% mænd 2016
+ Ledelsesteam NO: 57% kvinder og 43% mænd. 50% kvinder og 50% mænd i 2016
I 2017 har vi ikke indfriet vores målsætning om at skabe ligestilling på alle niveauer i de øverste ledelsesteams. Ejerkredsen har ikke fundet anledning til at ændre på sammensætningen
i bestyrelsen, hvilket betyder, at den kønsmæssige sammensætning ikke er ændret, og måltallet dermed ikke opfyldt.
Der ses dog en positiv udvikling i forhold til andelen af kvinder og mænd i koncernledelsen og
det svenske ledelsesteam, hvor vi i begge teams så godt som indfrier målet. Den kønsmæssige sammensætning af det norske ledelsesteam er fortsat acceptabel i forhold til vores
overordnede mål. I det danske ledelsesteam ses også en positiv udvikling, men vi er fortsat
ikke i mål. I de rekrutteringer, der har fundet sted, har fokus primært været på intern og branchemæssig erfaring, hvilket desværre ikke har bidraget til den kønsmæssige ligestilling.
Måltallene for 2018 følger under hovedoverskriften ”Fokusområder og målsætninger for
2018”.
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Arbejdsulykker
I 2017 havde vi i ALLIANCE+ 68 arbejdsskader. Vi arbejder kontinuerligt med at nedbringe dette antal, og særligt i Danmark har det
haft en effekt sammenlignet med 2016, hvor
tallene var henholdsvis 20 og 34 arbejdsskader. I Sverige har vores forebyggende arbejde
også haft en god effekt. I 2016 var antallet af
ulykker 21. I Norge er der sket en lille stigning i
antallet af arbejdsskader. Det skyldes primært
skæreskader i vores personalerestauranter.
I november 2017 blev der derfor iværksat en kampagne for at nedbringe dette
antal og forebygge skader, vi forventer
at kunne måle resultatet heraf i 2018.
Hermed ikke sagt, at vi ikke kan gøre det endnu
bedre. Derfor arbejder vi kontinuerligt med nye
teknologier og hjælpemidler, der kan forbedre
ergonomien i arbejdet og dermed bidrage til et
bedre arbejdsmiljø med færre skader.
Danmark Sverige
Med fravær

16

Uden fravær

21 		

13*

Norge
7
11

*I Sverige opgøres arbejdsskader kun som en total, der skelnes
ikke mellem arbejdsskader med og uden fravær.
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Konkrete eksempler på ALLIANCE+

medarbejderansvar 2017
Højdestøvsuger & vinkelbriller
I marts 2017 tog ALLIANCE+ en nye højdestøvsuger i brug. Den har vist sig at være en gevinst
for både vore kunder og for vore medarbejdere. Støvsugeren kan nå en fuld længde på i alt
9 meter og dermed nå højder, hvor vi før skulle
anvende lift og bruge meget tid på at gøre rent
i ubekvemme stillinger. Højdestøvsugeren er
på den måde med til at forbedre arbejdsmiljøet
for medarbejderne og spare penge for kunden.
Derudover er vores medarbejdere blevet udstyret med et særligt sæt briller, der kan kigge
opad, så de ikke behøver at bukke nakken bagud
for at se, hvad de laver.
ALLIANCE+ tester løbende nye teknologier og
hjælpemidler, der kan være med til at optimere
omkostninger og arbejdsmiljø for både kunden
og vores medarbejdere.

Når risici bliver til forbedringer
I 2017 har vi i Norge haft særligt fokus på ergonomiske risikovurderinger af vores arbejdsopgaver inden for rengøring, personalerestauranter og ejendomsservice. En central del af dette
arbejde har været at forebygge arbejdsskader.
Der hvor vurderingerne har vist, at vores arbejde
udgør en høj risiko for medarbejderne, har vi sat
ind med forskellige tiltag, som minimerer risikoen. For eksempel har vi identificeret lokationer, hvor vores medarbejdere skal gå langt for
at komme af med affald i containere. Her har vi
indkøbt vogne, som affaldet kan transporteres
på.
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Redegørelse for
samfundsaktiviteter
Samfundsansvar kan være udtryk for mange
forskellige aspekter. I ALLIANCE+ lægger vi en
ære i at bidrage til integration. Over 2/3 af vores
medarbejdere er af anden etnisk oprindelse, og
vi har særligt i Norge og Sverige tilbudt vores
medarbejdere undervisning i landenes moders-

Konkrete eksempler på ALLIANCE+

samfundsansvar 2017
Win win i vores
personalerestaurant

I vores personalerestaurant hos Maersk Container Industri, hvor vi dagligt har godt 100
spisende gæster, har vi siden marts 2017 haft
glæden af at samarbejde med Fouad. Fouad er
syrisk flygtning. Han var ansat som køkkenassistent og hjalp med både madlavning og opvask.
Fouad siger selv om det at være ansat i en APPETIZE+ personalerestaurant: ”Det er godt, jeg
kan godt lide at være ansat her, gode kollegaer
og gode forhold”. Han tilføjer endvidere: ”Jeg har
lært at komme til tiden, arbejde selvstændigt og
snakke mere dansk”. Fouad er nu på vej videre
i praktik hos en anden arbejdsplads, han og vil
derefter i gang med at læse dansk og matematik med henblik på at komme ind på uddannelsen til gastronomassistent.

mål. I Danmark har vi blandt andet hjulpet flygtninge i arbejde. Vi forsøger at hjælpe der, hvor vi
føler, at vi kan gøre den størst mulige indsats i
relation til vores forretning og kompetencer.
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Mangfoldighed & forskellighed
I ALLIANCE+ er der plads til mangfoldighed og
forskellighed. Vi har eksempelvis, i og omkring
Örebro i Sverige, ansat flere hørehæmmede
medarbejdere. Disse medarbejdere arbejder
med alt fra daglig rengøring til specialrengøring. Mersiha Durakovic, som er kontraktchef for
flere af de kontakter, hvor vi har hørehæmmede
ansat, mener, at medarbejderne er glade for at
arbejde for ALLIANCE+ fordi:
”Att de har en god kontakt med sina chefer, och
tillåts vara delaktiga när det gäller påverkan av
sitt eget arbete. Den goda kontakten mellan
chef och medarbetare möjliggör även, att man
får en bättre förståelse för vilka anpassningar,
som behöver göras för medarbetaren i syfte, att
denne ska känna sig delaktig på arbetsplatsen
och få uppleva yrkesstolthet”
Mersiha tilføjer endvidere: ”Genom att skapa
möjligheter för personer med hörselnedsättning, att vara involverade i arbetslivet, och så
agerar vi som företag representativt i samhället och möjliggör för dessa individer att känna
en delaktighet i samhället. Och det är just detta
som gör mig glad och nöjd som arbetsgivare”.

Julemiddag til personer og familier

med begrænset netværk
Juleaftensdag inviterede Dansk Røde Kors i alt
310 gæster til julemiddag i Codanhus og på
Refshaleøen. Gæsterne var personer og familier
med begrænset netværk. APPETIZE+ sponserede julemiddagen, så alle gæsterne fik mulighed
for at nyde et godt danske julemåltid.

Fokusområder og målsætninger 2018 | ALLIANCE+ CSR rapport 2017

Fokusområder og målsætninger
for 2018
I 2018 er der særligt fire områder, som vi har valgt at
have fokus på i vores CSR-arbejde:
+ Fastholdelse af et højt kvalitetsniveau
+ Minimering af negativ effekt på klimaet
+ Forøgelse af ansvarligheden i vores madproduktion
+ Forøgelse af medarbejdertrivselen

Fastholdelse af et
højt kvalitetsniveau

Minimere negativ effekt
på klimaet

Vi ønsker at fastholde et højt kvalitetsniveau for
hele vores serviceleverance. Dette skal ske ved,
at vi i 2018:

For fortsat at minimere ALLIANCE+ negative
effekt på klimaet, vil vi i 2018 fokusere på følgende miljøhensyn:

+ Fastholder vores ISO 9001 certificering i
Norge og Sverige samt arbejder henimod en
tilsvarende certificering af den danske del af
virksomheden

+ Fastholdelse af vores Svanemærker

+ Videreudvikler vores kvalitetsledelsesværktøj, så det bliver et nordisk, enkelt og ambitiøst
værktøj, som varetager vores komplette serviceleverance

+ Træning af medarbejdere med henblik på at
øge affaldssorteringen

+ Måler kundetilfredsheden, så vi kan sikre og
dokumentere efterlevelsen af kundernes krav
og ønsker

+ Fastholdelse af vores ISO 14001 certificeringer

+ Nedbringelse af CO2 udslip, ved leasing af
miljørigtige biler og fokus på kørselsplanlægning
Vi har valgt at fokusere på ovenstående tiltag, da de er væsentlige i forhold til ALLIANCE+
CSR-påvirkningsområder. Endvidere understøtter vi med ovenstående FN’s globale mål
nummer 13 – klimaindsats.
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Øge ansvarligheden
i vores madproduktion
For at sikre, at vi også med vores nyeste brand
APPETIZE+ lever op til vores ønske om at tage
et aktivt samfundsansvar, har vi i 2018 valgt at
arbejde med nedenstående fokusområder:
+ Arbejde aktivt med kunderne for at minimere
mængden af buffetaffald
+ I dialog med kunderne arbejde med at øge andelen af bæredygtige råvarer
+ Øge andelen af økologimærkede personalerestauranter i Danmark
Med ovenstående fokusområder bidrager vi til
FN’s globale mål nummer 12 – Ansvarligt forbrug og produktion.

Øge medarbejdertrivslen
Medarbejderne er ALLIANCE+ vigtigste ressource. Det er derfor også vigtigt, at vi fortsat værner
om medarbejdernes trivsel. I 2018 vil vi fokusere på følgende trivselsområder:
+ Måling af medarbejdernes engagement
+ Reduktion af sygefraværet
+ Øget træning af vores medarbejdere blandt
andet via nyt elektronisk videobaseret oplæringssystem
+ Øget kønsmæssige ligestilling
Med ovenstående fokusområder er vi med til
at bidrage til FN’s globale mål nummer 5 – Ligestilling og nummer 8 – Anstændige jobs og
økonomisk vækst.

Fokusområder og målsætninger 2018 | ALLIANCE+ CSR rapport 2017

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning
af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99b
Ligesom den resterende del af ALLIANCE+ CSR-rapport udgør nedenstående redegørelse en
bestanddel af ledelsesberetningen i vores årsrapport
Målene for ALLIANCE+ videre arbejde med en ligelig kønsmæssige sammensætning er listet nedenfor:
1. Øge andelen af kvinder i ledende roller, herunder:
+ Et kvindeligt bestyrelsesmedlem inden 2020 (0% i 2017)
+ Fastholde andelen af kvinder i koncernledelsen frem mod 2020 (60% mænd og 40%
kvinder i 2017)
+ Øge andelen af kvinder i det danske ledelsesteam til 40% inden 2020 (14,3% i 2017)
+ Fastholde andelen af kvinder og mænd i det norske og svenske ledelsesteam frem mod
2020, så det fortsat matcher vores mål om 40/60 fordeling.
Aktiviteter for at nå målene:
Eksterne partnere skal underrettes ved rekruttering af kandidater til ledende stillinger for at
sikre objektivitet i udvælgelsesprocessen.

2. Lige muligheder for kvinder og mænd, der ansøger om ledige stillinger
Aktiviteter for at nå målet:
+ Alle ledige stillinger skal annonceres på intranettet
+ Gennemgang af samtlige jobannoncer for at sikre, at de er neutraliseret med hensyn til
køn
+ Implementering af digitalt rekrutteringsværktøj for at kommunikere og visualisere ledige
stillinger samt øge objektiviteten i udvælgelsesprocessen
+ Implementering af talent management-program for at identificere og udvikle talenter i
organisationen
I ALLIANCE+ overvåger vi løbende ansættelsesprocesserne og besættelsen af ledige stillinger med det formål at øge antallet af kvindelige medlemmer i bestyrelsen samt i direktionen
og de nationale ledelsesteam, hvor vores ligestillingsmål ikke er opfyldt.
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I ALLIANCE+ vil vi gerne skabe værdi – ikke kun økonomisk værdi, men også miljømæssig- og socialværdi. Det mener vi, at vores
CSR-rapport for 2017 og vores mål og målsætninger for 2018 viser.
Vi leverer ikke kun facility løsninger. I ALLIANCE+ tager vi ansvar og
effektuerer vores virksomheds formål:

”Facility solutions,
for and by people who care”
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