
POLITIK FOR AT FASTLÆGGE DANPILOTS SAMFUNDSMÆSSIGE ANSVAR (CSR). 

 

1. Formål 

Denne Politik har til formål at fastlægge og fokusere DanPilots (CVR-nr. 30071735) samfundsmæssige ansvar (CSR) i 

henhold til statens retningsliner for god virksomhedsledelse. 

 

2. Udgangspunkt 

DanPilots CSR politik tager sit udgangspunkt i at efterleve alle 10 principper for FN’s Global Compact.  

Menneskerettigheder 

1. Virksomheden bør støtte og respektere 
beskyttelsen af internationalt erklærede 
menneskerettigheder; og 

2. Sikre, at den ikke medvirker til 
krænkelser af menneskerettighederne 

 

Arbejdstagerrettigheder 

1. Virksomheden bør opretholde 
foreningsfriheden og effektivt 
anerkende retten til kollektiv 
forhandling; 

2. Støtte udryddelsen af alle former for 
tvangsarbejde; og 

3. Støtte effektiv afskaffelse af 
børnearbejde; og 

4. Afskaffe diskrimination i relation til 
arbejds- og ansættelsesforhold 

Miljø 

1. Virksomheden bør støtte en 
forsigtighedstilgang til miljømæssige 
udfordringer; 

2. Tage initiativ til at fremme større 
miljømæssig ansvarlighed; og 

3. Opfordre til udvikling og spredning af 
miljøvenlige teknologier. 

 

Anti-korruption 

 

Virksomheden bør modarbejde alle former for 

korruption, herunder afpresning og bestikkelse 

 

 

 

3. Målsætninger 

Målsætningerne revideres hvert år, og for 2017 gælder følgende målsætninger: 



- 5 initiativer til reduktion af DanPilots miljøpåvirkning skal gennemføres 

- Miljøfremme og fremme af sikkerhed indgår i alle udbud 

- Antallet af havarier skal reduceres med 5% i forhold til antallet året før 

 

4. Indsatsområder 

Med udgangspunkt i Global Compact principperne og de fastsatte mål, er det valgt at fokusere DanPilots CSR indsats 

på: 

Sikkerhed 

Vores medarbejdere er vores største og vigtigste aktiv, og dagligt præsterer vores medarbejdere i omgivelser, der 

indebærer risiko for farer.  

I DanPilot er det vores største prioritet at alle vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere kommer sikkert 

hjem. Vi arbejder målrettet med at øge sikkerheden til søs i forbindelse med lodsninger af skibe i danske farvande. 

Miljø 

I DanPilot ønsker vi at bidrage til et sundt miljø og især et sundt havmiljø. Vi støtter større miljømæssig ansvarlighed, 

og vi støtter fremme af mere miljøvenlige teknologier. 

 

5. Rapportering 

Alle ledere skal løbende og mindst en gang årligt orientere HR chefen om hvilke initiativer, der i det forgangne år er 

taget til opfyldelse af politikken og resultaterne af disse initiativer. 

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet den. 1. december 2016 

 

 


