LINDØ port of ODENSE A/S

Ansvarlighedsrapport 2018

Ansvarlighed og bæredygtighed
Nedenstående rapport udgør virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. §99 a
og b i Årsregnskabsloven.
I LINDØ port of ODENSE A/S er ansvarlighed og bæredygtighed to vigtige parametre, som er stærkt
forankret i vores værdier og strategi. Vores CSR-politik er en naturlig del af vores strategi og
værdier, og anvendes som et dynamisk værktøj, der udmønter sig i både organisatoriske,
kommercielle og samfundssociale aktiviteter.

Retningslinjer
I vores indsats er vi underlagt retningslinjer fra både national og international lovgivning.
Derudover skal vi følge vores ejer, Odense Kommunes, ejerpolitik, der udstikker de overordnede
mål for vores virke. Sidst men ikke mindst kommer de mål, som vi har indarbejdet i vores 5-årige
strategiplan for 2019 – 2023.
I lighed med sidste år tager vores grundprincipper udgangspunkt i de tre internationale
paradigmer; FN Global Compact, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, samt ILO
(International Labour Organisation). Vi støtter op om de 10 principper i FN’s Global Compact og
ønsker at bidrage til en global bæredygtig udvikling.

Vi har i 2018 ligeledes opstartet arbejdet med FN’s 17 verdensmål. Vi har valgt at fokusere på de
mål, hvor vi mener, at vi kan være med til at gøre en forskel. Fremadrettet vil vi arbejde på,
hvordan vi i endnu højere grad kan integrere verdensmålene i vores strategi, værdier og dagligdag,
både for os, vores kunder og leverandører

Forretningsmodel
LINDØ port of ODENSE A/S er Danmarks største havn målt på areal og tredje største målt på
omsætning. Vi har 6,4 mio. kvm industri- og havneareal fordelt på lokationerne Terminal Nord og
Terminal Syd i Munkebo og City Terminalen i Odense. Derudover er vi i gang med en ny stor
havneudvidelse, der forventes at stå færdig i sensommeren 2020. Havneudvidelsen er på 400.000
kvm med 1 km kaj samt en heavy load facilitet. Vores forretning består af traditionel havnedrift,
udlejning af bygninger, kontorer og arealer samt unikke logistikløsninger og ingeniørservice.

Vores kapabiliteter

Vores virksomhed

Know how
Kapital til udvikling/investering i området
Unikke faciliteter

Jobskabelse direkte/indirekte

2,4 mio. tons gods

166 antal lejere

Arealstørrelse

Tilbyde vores kunder en
samlet løsning

1.547 antal anløb

Transport og løfteudstyr
Komplekse ingeniør beregninger/
logistikløsninger

Vores værdiskabelse

156 mio. kr. i omsætning

Støtter op om lokalsamfundet
samt udsatte grupper
Bevarelse af
industriproduktion i Danmark
Infrastruktur

Diversitet i virksomheden/flere
forretningsområder
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Risici
Set i et CSR-perspektiv har vi identificeret følgende risici:
CSR

Klima

Identificerede risici

Vi energioptimerer løbende de områder, hvor
det giver bedst værdi, og hvor der er størst
forbrug og dermed størst potentiale.

Reduktion på 25 tons CO2

Risici for arbejdsulykker

Vores sikkerhedspolitik er beskrevet i
personalehåndbogen, som alle ansatte får
udleveret. Sikkerhed går forud for alt og må på
ingen måde tilsidesættes for at opnå hurtige
løsninger.

0,38 % arbejdsskader i 2018

Vi er beliggende ud til Odense
Fjord, hvorfor der kan være risiko
for negativ miljøpåvirkning af
vandet i fjorden.

Nogle af havnens lejere er kapitel 5
virksomheder. Disse virksomheder skal have en
godkendt miljøtilladelse, inden de kan opstarte
driften af deres virksomhed på området. På
baggrund af de identificerede risici, tager vi en
aktiv deltagelse i minimeringen af negativ
påvirkning af vandet i fjorden.
Vi har udarbejdet en ekstern procedure for
håndtering af miljøforurening som er udleveret
til vores lejere. I tilfælde af miljøforurening på
området skal vores PSO ansvarlig kontaktes.
Derudover har vi udarbejdet et adfærdskodeks,
som vores samarbejdspartnere forventes at
leve op til. Adfærdskodekset indeholder blandt
andet krav til gældende lovgivning, herunder at
miljølovgivningen overholdes.
Vi har i 2018 givet økonomisk støtte til flere
projekter vedr. affaldsindsamling ved Odense
Fjord.

Vores PSO ansvarlig har ikke
modtaget henvendelser om
miljøforurening i 2018.
Der blev i 2018 indsamlet 173
tons affald på landsplan.

Der kan være risiko for
underbetaling, dårlige
arbejdsforhold, og manglende
overholdelse af lovgivning.

Vi gennefører løbende oplysningstiltag og
stiller krav til vores leverandører i vores
samarbejde, så vi sikrer os at der arbejdes efter
gældende lovgivning.
Vi har udarbejdet et adfærdskodeks samt en
pjece om løn- og arbejdsvilkår, der indeholder
de krav, vi stiller til vores leverandører, når de
arbejder for os. Derudover oplister pjecen de
enkelte medarbejderes rettigheder.

Ingen overtrædelser af
menneskerettighederne er
observeret i 2018.

Risikoen for korruption og
bestikkelse er primært relateret
til vores kontakt med
leverandører samt kunder.

Vi er bevidste om ikke at blive afhængig af
enkelte samarbejdspartnere. Vi modtager ikke
penge, ydelser, gaver mm., som kan give
anledning til tvivl om vores upartiskhed i
relation til forretningsmæssige beslutninger.

Ingen korruption eller
bestikkelse er observeret i
2018.

Risiko for at vi ikke følger med
tiden, så vores
ressourceoptimering og
værdiskabelse for os og vores
samarbejdspartnere aftager eller
stopper.

Vi har i 2018 haft stor fokus på digitalisering og
de muligheder og udfordringer, der er relateret
hertil. Vi har i relation her til haft særligt fokus
på udnyttelse af eksisterende digitale data.

Vi har gennemført et projekt
om BIG DATA samt igangsat
udviklingen af en cloudbaseret kundeportal.

Miljø

Menneskerettigheder

Værdiskabelse og
innovation

Resultat

Nogle af vores maskiner,
bygninger og forsyningsnet er af
ældre dato, hvorfor de ikke
længere er så energieffektive.

Sociale- og
arbejderforhold

Anti-korruption og
bestikkelse

Nuværende indsats
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Samfundsansvarlig og bæredygtig forretningsadfærd
Vi har i LINDØ port of ODENSE A/S udarbejdet et adfærdskodeks, som indeholder regler for
korrekt samfundsansvarlig og bæredygtig forretningsadfærd. Vores samarbejdspartnere forventes
at overholde det til enhver tid gældende kodeks. Kodekset er inddelt i nedenstående 5 grupper:
Respekt for love og konventioner
• Vi respekterer og overholder al gældende lovgivning samt konventioner.
• Vi overholder konkurrencelovgivningen og indgår ikke aftaler, der har til formål at regulere priser
eller betingelser på en konkurrenceforvridende måde.
• Vi tolererer eller medvirker ikke, hverken direkte eller indirekte, i nogen form for korruption og
bestikkelse.
Miljømæssig bæredygtighed
• Vi overholder al gældende miljølovgivning og anerkendte standarder vedrørende miljøbeskyttelse.
• Vi arbejder kontinuerligt på at optimere vores forbrug af energi og øvrige ressourcer.
• Vi stræber efter at minimere miljøforurening og at foretage forbedringer i miljøbeskyttelse.
Menneskerettigheder
Vi fremmer lige muligheder for og behandling af medarbejderne uden hensyntagen til hudfarve, race,
nationalitet, social baggrund, handicap, seksuel orientering, politisk eller religiøs overbevisning eller køn og
alder.
•
•
•
•
•

Vi behandler alle medarbejdere med respekt og værdighed.
Vi tolererer ikke uacceptabel behandling af vores medarbejdere, herunder i form af diskrimination,
mobning eller chikane.
Vi tager afstand fra enhver form for børne- og tvangsarbejde.
Vi overholder alle relevante arbejdsmarkedslove og – regler.
Vi anerkender medarbejdernes ret til forsamlings- og foreningsfrihed og tolererer ikke favorisering
eller diskrimination af medlemmer af fagforeninger eller arbejdstagerorganisationer.

Sundhed og sikkerhed
• Vi tager ansvar for vores ansattes sundhed og sikkerhed samt for sikkerheden for lejere og øvrige
gæster på LINDØ port of ODENSE A/S’ område.
• Vi sørger for instruktion og uddannelse af medarbejdere i forhold til sundhed og sikkerhed samt
sørger for overvågning af arbejdsrutiner.
• Vi arbejder på at kontrollere risici og tager de bedst mulige forholdsregler mod ulykker og
erhvervssygdomme.
• Vi går ikke på kompromis med sikkerhed.

Forretningsetik og kommunikation
• Vi gør os umage og tager personligt ansvar.
• Vi er en ansvarlig og værdiskabende samarbejdspartner.
• Vi bygger vores service på samarbejde og professionalitet.
• Vi sikrer forventningsafstemning og god kommunikation.
• Vi ser kollegial forskellighed som en styrke.
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I LINDØ port of ODENSE A/S går vi ind for fair arbejdsforhold, og vi stiller derfor krav til vores
leverandører og underleverandører om løn- og arbejdsvilkår.
I direkte relation til udviklingen
på Lindø og det behov vi ser for
ekstra og specialiseret
arbejdskraft både i egen
virksomhed og blandt vores
lejere, har vi særligt fokus på
social dumping. Det er selvsagt
for os, at vi overholder alle
relevante overenskomster, og vi
forventer ligeledes af vores lejere,
at nationale løn- og arbejdsvilkår
bliver overholdt. Vi har, for at
understøtte alle
myndighedsmæssige krav, indlagt
i vores lejekontrakter, at enhver
lejer er forpligtet til at overholde
relevant lovgivning. I relation til
vores samarbejdspartnere og
underleverandører udleverer vi
en pjece om løn- og
arbejdsforhold, som skal
overholdes ved arbejde udført for
os, med det formål at reducere
risici for individer og forbedre
sociale forhold i vores nærmeste
omverden.

LINDØ port of ODENSE’s aktiviteter formidler vi til medarbejdere, interessenter og vores
omverden som både er kommercielle og samfundsmæssigt værdiskabende. I forretningsmæssig
henseende har vi et stærkt kommercielt fokus med en ambition om, at hverdagen skal være
direkte meningsskabende for den enkelte medarbejder. I samfundsmæssigt perspektiv er vores
aktiviteter en vækstgenerator både lokalt og for et større geografisk område med bl.a. jobskabelse
og uddannelse som afgørende elementer. Nedenstående data er fra 2017, hvor den seneste
rapport er udarbejdet.
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Medarbejdere og værdier
I LINDØ port of ODENSE A/S er vi knap 70 medarbejdere, der dagligt bidrager til virksomheden og
dens fremadrettede eksistens og udvikling. Vores styrke er vores medarbejdere, og det er derfor
vores ansvar at sikre en høj trivsel og fortsat udvikling blandt vores medarbejdere. Vi lægger stor
vægt på et godt arbejdsklima med en god omgangstone, hvor vi udviser respekt for hinanden og
ser vores forskelligheder som en styrke. Vi samarbejder og kommunikerer åbent og ærligt, og det
er vigtigt, at alle har det godt med at gå på arbejde. Vi understøtter medarbejdernes individuelle
udvikling og uddannelsesmæssige tiltag, og vi ønsker at understøtte alle medarbejderes ret til at
afsøge og forfølge eget potentiale.
Vi lægger vægt på frihed og tillid til den enkelte medarbejder – til gengæld forventer vi også, at
man yder sit bedste og udviser ansvar, engagement, fleksibilitet og gensidig respekt over for
virksomheden, kollegaer, kunder og leverandører.

Værdier
Vi har i 2018 arbejdet meget med vores værdier, som skal være med til at understøtte vores
mission og vision samt være kendetegnet og en naturlig del af vores adfærd i LINDØ port of
ODENSE A/S. Vores værdier er følgende:

Købmandskab: Vi er omkostnings- og forbrugsbevidste, vi investerer i fremtiden, vi skaber værdi
for virksomheden og for vores kunder og sidst men ikke mindst, vi går aldrig på kompromis med
sikkerhed og kvalitet.
Ansvarlighed: Vi er ansvarlige og værdiskabende, vi tager personligt ansvar og er professionelle, vi
deler viden, bakker hinanden op, udviser tillid og er loyale.
Pionérånd: Vi er åbne for nye ideer og har mod til at gå nye veje, det skal være sjovt at gå på
arbejde, vi er stolte af at arbejde i LINDØ port of ODENSE.

Medarbejdere
Vores værdisæt involverer et menneskesyn, som naturligt afstedkommer ledelsesprincippet
situationsbestemt ledelse. Alle medarbejdere opfordres til at tage ansvar, være proaktive og
tænke nyt med det formål at oparbejde kompetencer og engagement, så vi hele tiden er gearet til
dagen i morgen.

7

Vores holdning er, at enhver form for diskrimination på arbejdspladsen skal bekæmpes, og vi
støtter aktivt initiativer til understøtning af mangfoldighed. Ved ansættelser sikrer vi forløb med
lighed i forhold til køn, tro, etnicitet samt handicap.
Som en del af vores fokus på udvikling af egne medarbejdere er vi særligt aktive med henblik på at
tiltrække kompetencer, som på forskellig vis tilfører værdi til fællesskabet i og udenfor vores
virksomhed.
Det er ligeledes vigtigt for os, at vores medarbejdere fortsat udvikler sig og er på forkant med de
kompetencer, som morgendagen kræver. Vi har derfor løbende medarbejdere på
kursus/efteruddannelse for at bibeholde vores fagligt høje kompetenceniveau. I relation til vores
specialarbejdere tilbyder vi en meritafklaring i samarbejde med AMU Nordjylland, så de bliver
opkvalificeret samt mulighed for at tage et svendebrev. I 2018 afsluttede 3 specialarbejdere deres
uddannelse med et svendebrev, mens 2 elever afsluttede ejendomsserviceteknikeruddannelsen.

Alle vores medarbejdere er sikret organisationsfrihed og retten til at ytre sig og arbejde i et
mobningsfrit arbejdsmiljø med fokus på den enkelte medarbejders trivsel – fysisk såvel som
psykisk.

Sikkerhed
Vores medarbejdere er pålagt at overholde virksomhedens sikkerhedspolitik, således vi alle sikres
en tryg hverdag. Det er hos os ikke blot en medarbejders ret at stoppe en igangværende aktivitet,
hvis den enkelte medarbejder finder anledning til at tvivle på de sikkerhedsmæssige forhold – det
er medarbejderens pligt!
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*)
*) Hovedsagelig grundet én arbejdsskade med længerevarende fravær til følge.

Ud over vores sikkerhedspolitik, som er beskrevet i personalehåndbogen, har vi en
sikkerhedsfolder, som udleveres til alle ved ankomst til området. Folderen indeholder
retningslinjer for færden på området, oversigtskort samt info omkring alarmering i tilfælde af en
ulykke.
Som en del af vores lovmæssige forpligtelse er vores medarbejdere repræsenteret i Samarbejdsog Arbejdsmiljøudvalget. Sammen med aktuelle tiltag i hverdagen bidrager vores medarbejderes
engagement til at sikre og understøtte det positive samarbejde og vores stærke sikkerhedsfokus.
Trivsel og sundhed
Vores medarbejdere tilbydes sociale aktiviteter i form af virksomhedsarrangementer samt
medlemskab af Personaleforeningen, hvis aktiviteter understøttes økonomisk af virksomheden.
Derudover har vi flere typer af sponsorater til gavn for medarbejderne i form af billetter til f.eks.
sports- og musikarrangementer m.m.
I LINDØ port of ODENSE A/S vægter vi ligeledes vores medarbejderes trivsel og sundhed højt. Alle
medarbejdere og deres børn får tilbudt en sundhedsordning og tandlægeforsikring gennem
virksomheden. Derudover støttes der op om den årlige deltagelse i DHL-stafetten.
I august 2018 flyttede vi ind i nyrenoverede lokaler på LINDØ, for at få alle medarbejdere under
samme tag. De nye lokaler er indrettet med store åbne kontorer, møderum og kontorer med
glasfacader, samt store fællesområder hvor man kan tage en snak over en kop kaffe. Vi har
dermed fået skabt nogle gode rammer for medarbejdernes hverdag og trivsel samt fået et større
kendskab til kollegaerne på tværs af de forskellige afdelinger/funktioner. Derudover har det i høj
grad bidraget positivt til vidensdelingen, at alle nu sidder under samme tag. Efter flytningen har
der været gennemført en APV for at sikre korrekte indstillinger af kontormøbler.
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Klima
LINDØ port of ODENSE A/S har et to-delt fokus på klimaforhold, hvor vi dels kigger ind i eget
forbrug, og hvad vi kan gøre for at reducere dette og dels i relation til vores arealer, bygninger og
maskiner.
Der er fortsat fokus på at energioptimere vores drift af store fælles arealer samt faciliteter. Vi har i
2018 påbegyndt udskiftning af eksisterende P-pladsbelysning til ny intelligent sensorstyret LEDbelysning. Lamperne er på vågeblus/orienteringslys og lyser kun op ved bevægelse inden for
sensorfeltet. Ved Havnevejen har vi af sikkerhedsmæssige årsager opsat mere gadelys. I den
forbindelse har vi etableret natsænkning, så det samlede forbrug reduceres til trods for flere
lyskilder. Derudover konverterer vi generelt til LED-belysning i takt med ordinært vedligehold.
I forbindelse med istandsættelsen af vores nye domicil har vi foretaget følgende
energioptimeringer:
•
•
•

Udskiftning af vinduer.
Al belysning er LED lys og er sensor- og tidsreguleret.
Ældre varmekilde via ventilationsanlæg er udskiftet med ny vandbåret
fjernvarmeinstallation.

Derudover er vi i efteråret 2018 startet op på en gennemgribende renovering af en produktionshal
på 10.600 kvm. Renoveringen indbefatter følgende energioptimeringer:
•
•
•

Ny vandbåret fjernvarmeinstallation.
Isolering af tag, vægge samt sokkel.
Ny intelligent sensor-lysinstallation.

Ovenstående optimeringer har bidraget til en reduktion på 25 tons CO2.
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Ålegræs i Odense Fjord:
I forlængelse af et projekt på Syddansk Universitet omhandlende
forsøg med etablering af store områder med ålegræs i den
lavvandede Odense Fjord, har LINDØ port of ODENSE A/S
understøttet projektet både økonomisk og ved tilknytning af en
projektmedarbejder. Projektet har til formål at styrke klodens CO2regnskab og går ud på at dække mudret og livløs fjordbund med et
tykt lag rent sand, som nye ålegræsplanter kan etablere sig i. Selve
udplantningen af ålegræs fandt sted i sommeren 2018, og det
efterfølgende overvågningsprogram har vist, at lysforholdene på de
sandafdækkede områder er blevet betydelig bedre, og dermed er
forudsætninger for planteliv skabt. Desværre betød den varme
sommer, at en del af det udplantede ålegræs døde. Dette vil blive
erstattet i foråret 2019. Overvågningsprogrammet med Syddansk
Universitet løber frem til slutningen af 2019. Det er i denne
sammenhæng naturligt, at vi årligt giver sponsorstøtte til den lokale
aktivitet Fjordens Dag, som har til formål at skabe opmærksomhed
på, viden om og oplevelser i naturen på og omkring fjorden.

Miljø
Vi støtter op om flere tiltag omkring affaldsindsamling i og omkring Odense Fjord, heriblandt
Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling i 2018. Vi har blandt andet
sponsoreret materialer til opsamling og opsat containere til affaldet samt bortskaffelse heraf. På
landsplan blev der indsamlet 173 tons affald.
Vi har i 2018 nedlagt en klassificeret sø på Terminal Nord. Som kompensation her for har vi købt et
stykke jord på Dræby Fed, hvor vi har etableret en erstatnings sø på knap 2 ha, som indeholder en
rævesikret ø i midten på knap 1.000 kvm.

Antikorruption
I LINDØ port of ODENSE A/S har vi fokus på at:
•

bekæmpe korruption og bestikkelse

•

undgå interessekonflikter og nepotisme

I relation til samarbejdspartnere og leverandører er det vores fokus at etablere tillidsfulde
relationer, og at vores grundprincipper generelt efterleves, også i valg af leverandører. Vi er
bevidste om ikke at blive afhængig af enkelte leverandører/kunder. Vi modtager ikke penge,
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ydelser, gaver mm, som kan give anledning til tvivl om vores upartiskhed i relation til
forretningsmæssige beslutninger.
Udbud håndterer vi efter lovmæssige forhold, og valg af underleverandører på ikkeudbudskrævende opgaver baserer vi på pris, kvalitet og konkret faglig erfaring samt viden om
leverandørens tidligere præstationer, herunder forretningsprincipper.
Også i vores valg af værdiskabende samarbejder uden direkte kommercielt fokus, som
eksempelvis vidensinstitutioner og klynger, fokuserer vi på aktørernes baggrund og
forretningsprincipper.

Samarbejdspartnere for lokal værdiskabelse, viden ressourcer og innovation
Vi betragter viden og tilvejebringelse af ny viden som en uundværlig del af vores profil og daglige
drift, og vores medarbejdere tilskyndes vidensdeling, efter- og videreuddannelse.
Lokalt og regionalt indgår vi i samarbejder for at opstarte og understøtte initiativer, som tilfører
viden og vidensdeling til aktører relateret til os og vores kunders aktiviteter. Disse samarbejder er
non-kommercielle, har særligt OPS-fokus (Offentlig-Privat Samarbejde) og er direkte relateret til
erhvervs- og uddannelsesmiljøerne.
Som eksempler på et konkret tiltag er blandt andet etablering af Lindø KompetenceCenter(LKC),
der skal skabe synergi mellem uddannelsesinstitutioner og virksomhederne på Lindø. Lindø
KompetenceCenter, der blev indviet i december 2018, er et samarbejde mellem AMU-Fyn, SIMAC,
SDE, SDU, Tietgen, UCL Erhvervsakademi, Professionshøjskole samt Svendborg Erhvervsskole &
Gymnasier. LKC har til formål, som det første formaliserede uddannelsescenter i Danmark, at
fremme og understøtte uddannelses- og virksomhedsprojekter med tværgående faglighed, både
på tværs af uddannelser og virksomheder. Vi stiller faciliteter til rådighed, mens Fyns Maritime
Klynge er ansvarlig for den daglige drift af centeret. Derudover har vi fokus på løbende at afholde
netværksaktiviteter med kompetenceskabende og relevant indhold.
I det omkringliggende samfund, ser vi det som en opgave at understøtte initiativer, som ligger i
forlængelse af vores værdisæt. Sponsorater er en del af denne profil og har til formål at skabe
værdi for foreninger, organisationer og beboere i vores nærområder. Den årligt tilbagevendende
H.C. Andersen Festival i Odense støtter vi aktuelt med et 3-årigt sponsorat. Derudover støtter vi
bl.a. Medalje- og Legatfesten i Haandværker- og Industriforeningen Odense, Odense Boldklub,
Odense H.C. damehåndbold og Odense Zoo. Vi støtter ligeledes sportsaktiviteter i lokalområdet
ved f.eks. sponsorering af spillertøj til børn og unge. I 2018 har vi ligeledes støttet op om følgende
gode sager; Kirkens Korshærs varmestuer i Odense, julemærkehjemmene og juleaften for
ensomme i Munkebo.

Det er vores ønske at skabe relation til relevante klynger, netværk og myndigheder for derved at
understøtte både vores, vores kunders og netværksmedlemmernes interesser.
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LINDØ port of ODENSE A/S har følgende relations-partnere:
Danske Havne er brancheorganisation for nationale havne i Danmark og understøtter havnene
fagligt og politisk.
Fyns Maritime Klynge er et professionelt netværk for virksomheder, uddannelsesinstitutioner og
erhvervsfremmeaktører. Klyngen arbejder for at skabe videndeling og innovation blandt
interessenter inden for de maritime erhverv på Fyn.
MiljøForum Fyn driver to stærke netværk for henholdsvis byggebranchen og for produktions- og
servicevirksomheder. I netværket mødes fagpersoner for at udvikle kompetencer, udveksle
erfaringer og skabe netværk på tværs med det formål, at gøre deres produkter og virksomheder
mere konkurrencedygtige gennem miljø, CSR og bæredygtige løsninger.
OffshoreEnergy.dk er klyngeorganisation og innovationsnetværk for den danske offshoreindustri.
Klyngen er landsdækkende og repræsenterer Danmark offshore – fra olie/gas til vind- og
bølgeenergi. Klyngen repræsenterer hele værdikæden fra de største producenter til start-ups.

I samarbejdet mellem os, vidensinstitutioner og klynger er det afgørende for os, at de konkrete
projekter afstedkommer ressourceoptimering og værdiskabelse for både os, vores kunder og det
omkringliggende samfund.
Derudover har vi fokus på at udpege særligt relevante projekter til udvikling i vores egen
organisation, herunder målrettede afgangsprojekter fra universitet og muligheder for deltagelse i
ph.d.-studier. I 2018 har vi haft særligt fokus på digitalisering. Havnebranchen er generelt ikke
kommet så langt med digitalisering endnu som mange andre brancher. Inden for de seneste år har
der været et stigende fokus på blockchain, big data og digitalisering inden for havnesektoren. I
forlængelse heraf har vi gennemført et projekt om BIG DATA i samarbejde med Esbjerg Havn og
Køge Havn.
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BIG DATA:
Der forefindes store datamængder i moderne virksomheder, og den
overordnede idé bag BIG DATA er, at kunne udnytte informationer mere
effektivt. Ud fra et ønske om at opnå en højere grad af forståelse om
digitalisering, blockchain, big data mv. har LINDØ port of ODENSE A/S
deltaget i et ambitiøst digitaliseringsprojekt via en Ph.d.-studerende fra CBS,
hvor den forskningsmæssige opgave, der omfatter flere havne, er forankret.

Derudover har vi i samarbejde med 4 andre havne påbegyndt udviklingen af en cloud-baseret
kundeportal, så vores kunders ordreafgivelse fremadrettet kan ske digitalt. Dette vil medføre
mindre manuelt arbejde for vores kunder såvel som for os, samt et reduceret ressourceforbrug.
Den enkelte kundes data opsamles på tværs af de havne, der gør brug af systemet, hvormed
kundens adgang til databehandling i form af statistikker, analyse mm bliver lettere fremadrettet.
Et andet projekt, vi har igangsat i 2018, er implementeringen af virtuelle bøjer. Projektet
medfører, at vi ikke længere skal sejle ud på fjorden for at lægge bøjer ud, da skibene i stedet kan
sejle efter de virtuelle bøjer på deres elektroniske søkort. Dette sparer tid og ressourcer og er
samtidig med til at reducere vores brændstofforbrug og dermed vores CO2 udslip.

Bestyrelse
LINDØ port of ODENSE A/S’ bestyrelse er sammensat efter ønske om at kombinere
ejerrepræsentation med neutrale og forretningsrelevante kommercielle kompetencer.
Bestyrelsen arbejder efter en nedskrevet forretningsorden, som henviser til retningslinjer for
LINDØ port of ODENSE A/S.
Bestyrelsen repræsenterer ejerkredsen, som er Odense Kommune, hvor to repræsentanter
udpeget af Byrådet sidder i bestyrelsen. Bestyrelsen ansætter og afskediger virksomhedens
direktion samt tegner virksomhedens overordnede principper og strategi.
Den generalforsamlingsvalgt bestyrelsesgruppe består af 4 mænd. Måltallet for det
underrepræsenterede køn er dermed ikke opfyldt, hvilket skyldes, at der i 2018 ikke har været
nyvalg til bestyrelsen. Det er bestyrelsens mål, at der, inden 2021 ved naturlig afgang og i
forbindelse med nyvalg til bestyrelsen, bliver fokuseret på at tilføre mindst én kvinde til
bestyrelsen. Det er afgørende for ejer, bestyrelse og ledelse, at alle kandidater til bestyrelsen
afspejler de aktuelle kompetencebehov, så målsætningen for det underrepræsenterede køn ikke
prioriteres over kompetencer.
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Ledelse
Virksomhedens ledelse består af en 2-personers direktion som indgår i ledergruppen, som i alt er
på seks personer, hvoraf én er kvinde. Ved ansættelser sikrer vi forløb med fokus på at opnå en
ligelig kønsfordeling, forudsat at der er kvalificerede kandidater blandt det underrepræsenterede
køn. Det gør vi blandt andet ved at have begge køn repræsenteret i rekrutteringsprocessen, så vidt
dette er muligt. Det er dog afgørende for ejer, bestyrelse og ledelse, at alle kandidater til ledelsen
afspejler de aktuelle kompetencebehov, så målsætningen for det underrepræsenterede køn ikke
prioriteres over kompetencer.

________

________

Yderligere Information:
Årsrapporten inklusiv revisions- og regnskabstekniske elementer kan findes under
selskabsoplysninger på cvr.dk

Spørgsmål til ansvarlighedsrapportens indhold:
Er velkomne og kan stilles til Administrerende direktør Carsten Aa
Email:

caa@lpo.dk

Mobil:

2294 4400
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