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Nordisk Tang i Grenaa nomineret til pris for stort samfundsansvar
En målrettet indsats for at skabe job til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og et
socialt ansvar, der stikker dybt. Det kendetegner fødevarevirksomheden Nordisk Tang,
som nu er blandt de sidste nominerede til CSR People Prize.
Selv små virksomheder kan løfte et stort ansvar. Det er Grenaa-virksomheden Nordisk Tang, som
producerer gourmetprodukter af tang, et bevis på. Den otte mand store virksomhed formår nemlig
at rumme udsatte unge, flygtninge, personer med misbrug og medarbejdere med mange andre
udfordringer.
Det begynder altid med en praktikperiode, og Nordisk Tang strækker sig langt for også at ansætte
efter praktikperioden, og andre bruger deres praktik hos Nordisk Tang som et springbræt til at
komme videre.
Den indsats er der lagt mærke til, og virksomheden er nu én af de sidste tre nominerede i deres
kategori til CSR People Prize, der uddeles af VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.
Gevinst skal måles i andet end kroner og ører
”Det ligger dybt i virksomhedens identitet, at man hjælper, hvor man kan, og det er bare ekstremt
givende. Heldigvis er der mange måder, at en virksomhed kan få støtte til at åbne dørene over for
mennesker med udfordringer, og det benytter vi os af,” siger Kristian Ottesen, CEO for Nordisk
Tang.
Han er ikke i tvivl om, at det er en gevinst for virksomheden – også selvom det er svært at måle i
kroner og ører.
”Vi har oplevet, at hvis man er i stand til at tilpasse virksomhedens rammer og arbejdsopgaver efter
sine medarbejderes ressourcer, så får man til gengæld nogle ekstremt loyale medarbejdere. De
medarbejdere, som vi har ansat efter en praktikperiode, er fuldt på højde med forventningerne,”
siger Kristian Ottesen.
Solid planlægning skaber plads til ustabilitet
Nordisk Tang har bl.a. fundet plads til en medarbejder med bipolar affektiv lidelse, men gennem
solid planlægning er det lykkedes at skabe en hverdag, hvor han har et job at stå op til. Men på
trods af den gode planlægning er der en vis usikkerhed i mødestabiliteten.
”Det giver nogle udfordringer i hverdagen, og det skal man være indstillet på. Men i bund og grund
handler det om at være til stede og mærke efter, hvordan ens medarbejdere har det, og være villig
til at ændre på de ting, der er planlagt,” fortæller Kristian Ottesen.
Nordisk Tang gør også en indsats for at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet, og virksomheden har
bl.a. en medarbejder på 67 år, som valgte at blive på arbejdsmarkedet, fordi Nordisk Tang kunne
tilbyde nedsat arbejdstid og arbejdspres.
Underleverandører skal også tage socialt ansvar

Juryen bag prisen hæfter sig desuden ved, at Nordisk Tang ikke blot stiller krav til sig selv, men
også til sine underleverandører, der også skal tage et socialt ansvar. Derfor samarbejder
virksomheden bl.a. med et gartneri, der har ansatte med Autisme Spektrum Forstyrrelse.
”Det er bare helt naturligt for os, at vores underleverandører også tager et socialt ansvar,” siger
Kristian Ottesen.
CSR People Prize uddeles i to kategorier, dels til virksomheder med færre end 100 ansatte, dels til
virksomheder med over 100 ansatte.
Nordisk Tang er nomineret i kategorien færre end 100 ansatte sammen med Egon Olsen & Søn og
Trinity Hotel & Konference Center.
Prisen uddeles 7. november til CSR-konferencen Grib Verdensmålene!, som VFSA arrangerer i
samarbejde med DI og Global Compact. Tilmeld dig konferencen på DI.dk
Her vil omdrejningspunktet være FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som sætter en fælles
dagsorden for virksomheder organisationer og regeringer.
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FAKTA OM VFSA og CSR PEOPLE PRIZE:


VFSA står bag prisen, der er en del af VFSA’s samlede strategi for at sætte socialt ansvar på
dagsordenen og rådgive beskæftigelsesministeren om emnet.



VFSA består af en række danske erhvervsfolk fra nogle af de største danske virksomheder.
Medlemmerne er alle personligt udpeget af beskæftigelsesministeren.



VFSA har siden 1996 arbejdet for at indsluse og fastholde socialt udsatte på arbejdsmarkedet. Blandt andet ved at uddele den prestigefyldte hæderspris CSR People Prize.



Med uddelingen af CSR People Prize hylder vi de virksomheder, der gør en særlig social indsats
for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og som via konkrete initiativer har vist, at deres sociale
engagement er forankret i både dagligdagen og ledelsens visioner.



De indstillede virksomheders historier kan inspirere andre virksomheder til at tage små og store
skridt inden for virksomhedernes sociale ansvar.



Konference og prisuddeling finder sted 7. november i Industriens Hus på Rådhuspladsen i
København.



Juryen,
o
o
o
o
o

der står for at udpege og nominere vinderne af CSR People Prize:
Mette Rønnau, direktør for videns- og netværkshuset Cabi (formand).
Flemming Bendt, adm. direktør for ISS Facility Services A/S og formand for VFSA.
Lars Vester Pedersen, CEO Falck Assistance Nordic og næstformand for VFSA.
Morten Binder, direktør for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Helle Holt, seniorforsker hos VIVE.

Læs mere om VFSA og de nominerede virksomheder på www.vfsa.dk

