
 i-Strategis Bæredygtighedspolitik 

 

i-Strategis primære forretningsaktiviteter er inden for rådgivnings- og konsulentvirksomhed. Som 

virksomhed mener vi, at vi bærer et aktivt medansvar i at bidrage til bæredygtighedsagendaen på de 

områder, hvor vi kan byde ind. 

Eftersom virksomheden primært er vidensvirksomhed og ikke har direkte egenproduktion, er vores 

klima- og miljømæssige påvirkning begrænset – men vi ønsker stadig at være ambitiøse og have 

positiv indflydelse der, hvor vi har mulighed for det. 

Vi anerkender klimaforandringerne som menneskeskabte, og accepterer virksomheders medansvar i 

forhold til at agere i forhold til det. Vi ønsker ikke at bidrage til unødig rovdrift mod jordens 

begrænsede ressourcer, og vi ønsker at minimere vores klimamæssige og miljømæssige negative 

aftryk, der hvor det er muligt. Derudover ønsker vi, at virksomheden skal være en både social og 

økonomisk positiv forandringsagent for ansatte, kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter. 

i-Strategi ønsker at forpligte til følgende bæredygtighedspolitikske punkter: 

- Vi følger en indkøbspolitik, der sigter efter at minimere spild, rovdrift på jordens ressourcer 

samt klima- og miljøbelastning. 

 

- Vi arbejder på, at vores medarbejdere trives i deres arbejde. Derfor vægter vi fleksibilitet i 

forhold til arbejdstider, hjemmearbejdsdage, og familieliv højt. 

 

- Vi ønsker at være en socialt ansvarlig arbejdsplads, hvor der er plads til alle. Derfor gør vi 

en ekstra indsats for at skabe arbejdspladser til personer med særlige fysiske og psykiske 

behov og handicap. Vi arbejder også aktivt på at være en arbejdsplads, der hjælper folk 

udenfor arbejdsmarkedet tilbage i den kapacitet, de selv har mulighed for det. 

 

- Vores medarbejdere er vores styrke. Derfor værner vi om deres helbred efter bedste evne 

vha privat sundhedsforsikring, adgang til psykologhjælp, arbejdsgiverbetalt influenzavaccine, 

mm.  

 

- Vi arbejder tæt sammen med forandringsagenter, der gør positive ting for 

bæredygtighedsagendaen. Derfor prioriterer vi netværk, som har fokus på bæredygtighed 
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og yder en indsats for at drive bæredygtighedsagendaen igennem formidling, samskabelse 

og folkelig forankring. Derudover tilbyder vi pro bono rådgivning for medlemmer af CISU for 

at støtte folkeligt civilorganisationsengagement. 

 

- Vi ønsker ikke at bidrage til virksomhed, der modarbejder bæredygtighedsagendaen. 

Derfor har vi en code of conduct, der udlægger hvilke samarbejdspartnere og kunder, vi ikke 

ønsker at have.  

 

- Bæredygtighed skal fortsat være en prioritet for i-Strategi, og vi anerkender at det kræver 

uddelegering af ansvar. Derfor prioriterer vi ressourcer hos en udvalgt medarbejder som 

intern Sustainability Manager, der har til opgave at varetage i-Strategis indsats inden for 

bæredygtighed. 

 

- Vi ønsker at bidrage til velgørende formål. Derfor har vi, af historiske grunde, afsat faste 

økonomiske og tidsmæssige ressourcer af til at bidrage til Holbæks lokalkultur, sport og 

veteraner. 

 

- Vi ønsker at minimere unødigt strømforbrug. Derfor slukkes alt lys, når kontoret ikke er 

bemandet, og hver medarbejder har ansvaret for at trække opladere til computere ud af 

eget stik, når computeren ikke er i brug. Desuden prioriterer vi kun at tænde for LED-lys. 

 

- Vi forpligter os til at danne os et bedre overblik over indkøbt IT-udstyr fremadrettet og har 

et komplet overblik ved udgangen af 2023.  

 

- Vi forpligter os til at være i gang med at lave klimaregnskab i Scope 1 og 2 ved begyndelsen 

af 2024 

 

Denne strategi er skrevet og fastsat januar 2023 


