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Som et større moderne advokatfirma anerkender vi vores forpligtelser overfor det 
samfund, som vi er en del af. Derfor er CSR også en del af vores vision. Vi er klar over, at 
vi på ingen måder er i mål, men det afgørende for os er, at vi er i gang og at vi løbende 
udvikler og igangsætter nye tiltag for at tage en større andel af virksomheders 
samfundsansvar.

For os går CSR hånd i hånd med udvikling og forbedring af vores virksomhed i øvrigt og 
det er noget vi arbejder hårdt på hver eneste dag.

Her har vi særligt fokus på

• Vores medarbejdere og hverdag på kontoret
• Vores bidrag til det omkringlæggende samfund
• Vores påvirkning af miljø og klima
• Vores indtag af udvalgte produkter og madspild

For vores medarbejdere og i vores hverdag

Vores medarbejdere er hele omdrejningspunktet for vores arbejdsplads. Vi stille store 
krav til os selv og husets medarbejdere – både fagligt, men også på det personlige og 
sociale plan. Det er vigtigt for os, at vi er en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække 
gode mennesker og talenter. Det er ultra vigtigt for os, at det er rare og ordentlige 
mennesker, som er med til at skabe rammerne for den bedste arbejdsplads og et 
godt arbejdsliv.

Vi har et tæt samarbejde med universiteterne og vi har et stort hold af studenter ansat. 
De er en kæmpe gevinst i forhold til det sociale på kontoret, ligesom de er uundværlige 
i advokaternes daglige arbejde.

Vi har løbende i driften haft medarbejdere ansat på fleksible vilkår. Det er vores klare 
opfattelse og erfaring, at alle medarbejdere skaber værdi og vi er stolte over at skabe en 
arbejdsplads hvor der er udviklingsmuligheder for alle – uanset baggrund.

Vi har en flad og uformel organisation og samarbejdsform. Respekten for den enkelte 
– uanset titel og arbejdsrolle – er en naturlig del af vores værdier.



For vores medarbejdere og i vores hverdag

Juridisk rådgivning er vores kerneforretning. Derfor stiller vores advokater, 
advokatfuldmægtige og studerende, deres kompetencer til rådighed i forskellige 
retshjælpsordninger og andet frivilligt arbejde.

Herunder kan blandt andet nævnes:

• Mange af vores advokater er medlemmer og sidder fast i flere 
 retshjælpsorganisationer
• Pro Bono bistand i form af undervisning og gratis juridisk rådgivning til foreninger og  
 nystartede virksomheder
• Pro Bono bestyrelsesarbejde til foreninger og nystartede virksomheder

Vores bidrag og samarbejde med det omkringliggende samfund bygger på nærvær og 
tilstedeværelse. Vi bidrager derfor også som sponsorer i flere sammenhænge og i flere 
forskellige foreninger.

Herunder kan blandt andet nævnes:

• Sponserer for flere sportsklubber, kulturelle aktiviteter, frivillige foreninger, 
 godgørende formål, m.fl.



For miljøet

Vi har i hverdagen stort fokus på miljøet og vi gør hvad vi kan for at belaste miljø og 
klimaet mindst muligt.

Vi gennemgår løbende vores arbejdsprocesser for at forbedre og mindske vores miljø- og 
klimabelastning. Vi har fokus på digitale værktøjer for at fremme effektivitet, men også 
for at mindske bruger af toner, kopi og print.

Vi er frontløbere på digitalisering og har som mange andre virksomheder et stort energi-
forbrug. Energi er et af de helt store træk i vores CO2 regnskab – og det vokser i takt med 
yderligere digitalisering.

Derfor har vi valgt en grøn energileverandør for mere miljøvenlig strøm.

Igennem denne aftale donerer vi hver måned træer til en ny skov i Jylland. Et lille men 
vigtigt bidrag til, at der kommer flere træet i Danmark.

Vi fokuserer, prioriterer og udvælger vores leverandører ud fra, at de har øje for 
bæredygtighed.

Eksempler kan være alt lige fra økologi i frokostordningen, miljøbevidst rengøring, 
genbrug af papir, korrekt affald sortering og svanemærkede produkter.

For madspild og fokus på det grønne

Vi har i vores hverdag også stort fokus på madspild og på hvad vi indtager i løbet af 
arbejdsdagen.

Vi har faste daglige tiltag for at overskydende mad fra frokostordning kan blive taget 
med hjem (her får særligt de studerende førsteret). Det samme gælder overskydende 
mad fra arrangementer, overskydende frugt og mælk og øvrige madvare når vi går på 
weekend.

Vi forsøger at skære ned på vores kødforbrug for har fast to ugentlige vegetardage i 
vores frokostordning.

Ligesom vi har fokus på økologi i frokostordningen og udelukkende brugere Fairtrade 
kaffebønner og te.


