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Om CSR
Vores tilgang

Formålsdrevet CSR

Hos TDC Group er ansvarlighed og bæredygtighed en naturlig del
af vores forretning, der bygger på vores historiske arv og vores
rolle i samfundet som førende teknologi- og kommunikationsvirksomhed. Vores tilgang til virksomhedens samfundsansvar, eller
CSR (Corporate Social Responsibility), tager derfor udgangspunkt
i vores forretningsområder og er baseret på en ambition om at
drive og udvikle TDC Group på en måde, der fremmer bæredygtighed og bidrager positivt til det samfund, vi er en del af.

Hos TDC Group mener vi, at indsatsen med CSR skal tage
udgangspunkt i og passe til vores identitet og profil; hvem vi
er, hvad vi arbejder med, hvilke lande vi opererer i, og hvem
vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere er. I denne
sammenhæng spiller vores grundlæggende formål en helt central
rolle, og denne har vi defineret som, at vi bringer mennesker
tættere sammen.

Vores fokus på CSR skaber samtidig forretningsmæssig værdi ved
at reducere omkostninger og risici, fremme innovation, forbedre
vores forståelse af forventninger hos vores interessenter og
styrke virksomhedens omdømme i samfundet. Således arbejder
vi ud fra en strategisk tilgang til CSR, hvor vi går efter at skabe
værdi for både samfundet og forretningen ud fra en bevidsthed
om de samfundsmæssige udfordringer, der omgiver os.

På den baggrund har vi med vores CSR-strategi for 2016-2018
defineret fem fokusområder, som vi bruger til at strukturere vores
arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed. Disse emner har en
strategisk kobling til vores kerneforretning og er blevet udvalgt
på baggrund af undersøgelser og dialog med kunder, medarbejdere, investorer og øvrige interessenter. Dermed udgør de fem
fokusområder de emner, der har størst betydning for os og vores
interessenter, og hvor vi som virksomhed kan gøre størst forskel.
De fem fokusområder vises i figuren nedenfor.

Vores CSR-strategi

Digitalt Danmark

Fællesskab

Vi understøtter digitalt medborgerskab,
udvikler digitale løsninger og sikrer digitale
forbindelser for hele Danmark

Vi bringer mennesker tættere sammen og
støtter op om et inkluderende samfund

Kundetryghed & tillid

Trivsel & mangfoldighed

Klima & miljø

Vi tager ansvar for vores kunder
og værdikæde

Vi sikrer medarbejdertrivsel
og støtter mangfoldighed

Vi minimerer vores
miljømæssige aftryk

Vores CSR-strategi er gældende for hele TDC Group, men der er et
særligt fokus på Danmark, da hovedparten af vores forretningsmæssige aktiviteter er placeret her.
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I afsnittene for de respektive fokusområder redegøres der for de
konkrete ambitioner, hvorledes de omsættes til handling og årets
resultater.
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Vores samfundspåvirkning: risici og potentialer
Som med alle virksomheder, indebærer vores forretning risici og
potentialer set ud fra et samfundsperspektiv. Disse to dimensioner
vil vi forsøge at give et overblik over med dette afsnit, mens der
bliver redegjort mere detaljeret om forholdene under de enkelte
fokusområder, herunder om hvordan vi søger at imødegå risiciene
og fremme potentialerne.

større produktivitet blandt medarbejderne. Eller implementering
af Internet of Things og Smart Cities løsninger, der sparer tid,
energi og penge. Det kan også være i form af mere tryghed og
bedre tilgængelighed for borgerne gennem øget anvendelse af
telemedicin eller andre velfærdsteknologier. Mulighederne er
mange – potentialet uddybes under især afsnittene om Digitalt
Danmark samt Klima & miljø.

Generelt er vores virksomhed kendetegnet ved en relativt lav grad
af samfundsmæssig risiko. Det skyldes hovedsageligt to faktorer.
For det første vores forretningsområder, der hverken indbefatter
stort forbrug af naturressourcer, særligt farlige arbejdsforhold
eller forurening af betydning. For det andet vores geografiske
tilstedeværelse i Danmark og Norge – lande, der er kendetegnet
ved høj grad af velstand og velfærd, og lav grad af korruption.

Her opsummeres de væsentligste risici og potentialer:

Ikke desto mindre står vi for at drive et kommunikationsnetværk
og tilhørende tjenester, der har et omfang, der gør, at de kan

Potentialer

betegnes som samfundskritisk infrastruktur. Dermed kan tekniske
driftsforstyrrelser udgøre en væsentlig gene eller risiko for
samfundet, der i høj grad er afhængig af en stabil adgang til disse
tjenester. Vi håndterer desuden store mængder data, herunder
personfølsomme data. Det betyder, at brud på datasikkerhed,
herunder sikkerhed for persondata, vil kunne have betydelige
negative samfundsmæssige konsekvenser. Endelig er der risiko
for arbejdsrelaterede ulykker eller skader blandt vores medarbejdere, selv om der ikke er tale om særligt risikable arbejdsforhold.

samfundet
•
Miljøgevinster gennem øget brug af f.eks. Internet of Things
•	Velfærdsgevinster gennem øget anvendelse af f.eks.
telemedicin eller digitale læringsressourcer

Når det gælder potentialerne, så rummer vores forretningsområder et væld af mulige samfundsgevinster gennem udvikling,
implementering og brug af diverse digitale teknologier. Det
gælder eksempelvis cloud-baserede tjenester, der kan give
nemmere adgang til produkter for en virksomheds kunder og
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Risici
•
•
•

Driftsforstyrrelser i TDC Groups digitale infrastruktur eller
tjenester
Brud på datasikkerhed eller sikkerhed for persondata
Arbejdsrelaterede ulykker eller skader

•	Produktivitetsgevinster gennem øget digitalisering i

Om denne rapport
Denne rapport dækker som udgangspunkt hele TDC Group,
dvs. TDC A/S inkl. datterselskaber, medmindre andet er
angivet. Vores svenske datterselskab TDC Sverige AB blev
solgt fra i løbet af 2016 og indgår derfor ikke i denne rapport.
Rapporteringsperioden er kalenderåret 2016, og rapporteringen
er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
§99a og §99b. Desuden rapporteres der særskilt til UN Global
Compact.
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Vores forretning
I over 130 år har TDC Group spillet en vigtig rolle i at sikre
forbindelsen mellem mennesker og skabe sammenhængskraft i
samfundet. I en tid hvor nærhed ikke længere kun måles i meter,
men snarere i megabit og mobildækning, bliver vores rolle kun
vigtigere.
Vores historie begynder i Danmark og går mere end 130 år
tilbage med stiftelsen af Kjøbenhavns Telefon Selskab i 1882.
Senere kom der en række regionale selskaber til, og i 1995
fusionerede de fire tilbageværende regionale selskaber for at
danne det landsdækkende statsejede selskab Tele Danmark.
I 1997 fuldendte staten privatiseringen af Tele Danmark, og i
2000 skiftede selskabet navn til TDC. Derefter fulgte en række
europæiske opkøb, hvor TDC på et tidspunkt var til stede i 16
forskellige lande.

som markedsleder inden for fastnettelefoni, tv, bredbånd og
mobiltjenester. Endvidere udbyder vi hosting og systemintegrationsløsninger til virksomheder. Samtidig har TDC Group en stærk
tilstedeværelse i Norge, hvor vi leverer fastnettelefoni, mobiltjenester, bredbånd og tv til privat- og erhvervsmarkedet gennem
selskaberne Get og TDC Norge. Get er Norges næststørste
leverandør af kabel-tv og har et netværk, der sammen med partnernetværk dækker over 700.000 husstande og virksomheder.
I Danmark dækker TDC Group alle kundesegmenter, kanaler og
produktkategorier på privat- og erhvervsmarkederne. Det gør vi
gennem en række stærke danske brands og med udgangspunkt
i en position som den førende udbyder af teknologiplatforme
og infrastruktur inden for alle de store access-teknologier som
DSL (kobberkabler), kabel-tv (koaksialkabler), fiber (fiberoptiske
kabler) og mobil (2G, 3G og 4G).

Siden gennemgik selskabet en transformation med frasalg, fokus

TDC Groups tilstedeværelse på erhvervsmarkedet omfatter

på effektivisering og koncentration på det nordiske marked, hvor
TDC Group står i dag. Igennem det hele har vores grundlæggende
formål været at bringe mennesker tættere sammen, og ved at
give vores kunder adgang til nye teknologier, har vi været med til
at berige folks liv og styrke samfundet med nye muligheder.

desuden et fibernet på tværs af de nordiske lande, gennem
hvilket TDC Group også tilbyder erhvervsløsninger til kunder i
Sverige og Finland. Endelig har vi gennem datterselskabet Call
Center Europe ca. 200 kundeservicemedarbejdere baseret i
Flensborg i det nordlige Tyskland.

I dag er TDC Group den førende leverandør af kommunikaBusiness model DK
tions- og underholdningsløsninger i Danmark med en position

Figuren nedenfor giver et overblik over vores forretningsmodel.

Input
Vores forretningsmodel omfatter dygtige
medarbejdere, eksterne partnerskaber og

Kerneaktiviteter
… vedligeholde og investere i unikke
og forskellige netværk i Danmark
og Norge ...

Dygtige medarbejdere

Produkter & serviceydelser
til privatkunder

Fastnet
IT-udvikling

Teknikere

Produktstyring

Kundeservice

… og levere sammenhængende
produkter & serviceydelser af høj
kvalitet med den bedste forbindelse…

TDC Groups fastnet i Danmark omfatter
et landsdækkende access-net baseret på
med høje hastigheder, der sammen med
partnernetværk dækker 1,7 mio. husstande.
I Norge understøtter vores fastnet
erhvervskunder samt et kabelnet, der
sammen med partnernetværk dækker over
700.000 husstande

Eksterne samarbejdspartnere

Mobiltjenester

Hardware- og softwareleverandører
Kundeservice
Operatør af mobilnet
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… og dermed skabe værdi for
vores kunder

Vores kunder

Underholdning

Husstande

Boligforeninger

Små virksomheder

Store virksomheder

TV

Fastnettelefoni

Bredbånd

Produkter & serviceydelser
til erhvervskunder

Indholdsudbydere
Aftaler med andre teleudbydere

Output

Sikkerhed

Mobilnet
TDC Groups mobilnet er testet til at
være det bedste i Danmark. I Norge
er TDC Group en MVNO-operatør,
hvor Get opererer på Norges bedste
mobilnet

Telefonitjenester

IT-løsninger
& outsourcing

Konkurrenter
(Engroskunder)
Kontaktcenter

Netværk &
infrastruktur
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Interessentdialog
Hos TDC Group er vores tilgang til CSR baseret på hvem vi er som
virksomhed, herunder hvor vi opererer, vores forretningsområder
og vores interessenters prioriteter.
Dialog med vores interessenter er en vedvarende og naturlig
del af vores virksomhed, eftersom vi har kontaktflader og
interaktioner på tværs af samfundet. Ved at gå i dialog med vores
interessenter, bliver vi bedre til at fokusere vores kræfter på de
væsentligste emner inden for bæredygtighed og ansvarlighed,

INTERESSENTER

og dermed styrkes vores evne til at adressere samfundsmæssige
udfordringer.
TDC Group har en bred vifte af interessenter, som har en
interesse i hvordan vi adresserer emner af samfundsmæssig
betydning. Nogle gange er vores interessentdialog formel og
struktureret om bestemte emner, men ofte sker det på mindre
formel vis som en del af det daglige arbejde. Tabellen nedenfor
giver et overblik over vores interessenter såvel som eksempler på
former for dialog.

EKSEMPLER PÅ DIALOGFORMER

Kunder

•
•
•

I vores YouSee-butikker
Telefonisk kundeservice
Sociale medier

Ansatte

•
•
•

Medarbejderundersøgelser
Dialogmøder med koncerndirektører
Samarbejdsudvalg med faglige organisationer

Partnere & Leverandører

•
•
•

Ledelsesmøder
Erfaringsudvekslinger
Ad-hoc dialog om bæredygtighed

Aktionærer

•
•

Investormøder (inkl. telefonmøder)
Bilateral dialog og respons til spørgeskemaer om emner inden for bæredygtighed og
ansvarlighed
Generalforsamlinger

•
Myndigheder

•

Dialog med kommunale, regionale, nationale og internationale myndigheder i form af
bilaterale møder, branchefælles møder samt konferencer og høringssvar

Politiske repræsentanter

•

Dialog med medlemmer af Folketinget samt medlemmer af kommunal- og regionale
udvalg i form af bilaterale møder, branchefælles møder samt konferencer

Lokalsamfund

•
•

“Åbent Hus”-arrangementer gennem YouSee
Dialogmøder ude i lokalsamfund

Brancheparter

•

Aktivt medlemskab i en række brancheforeninger og netværk, herunder netværk og
udvalg specifikt vedr. bæredygtighed

Interesseorganisationer

•

Bilateral og multilateral dialog om centrale emner og tendenser af fælles interesse

Medier / journalister

•

TDC Group er i daglig dialog med medier og har som praksis at bidrage konstruktivt til
interview og andre henvendelser fra medier og journalister

Mørkere farve indikerer dybere interaktion med interessentgruppen
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Engagement og samarbejde
Mange samfundsmæssige udfordringer har i dag en global
karakter, og derfor har vi siden 2009 været tilsluttet FN’s Global
Compact, der er verdens største initiativ for virksomheders
samfundsansvar. Global Compact er bygget op omkring ti
principper inden for fire områder; menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
Vores tilslutning til Global Compact er samtidig en vigtig
måde for TDC Group at markere sin respekt for og støtte til
sikring af de internationalt anerkendte menneskerettigheder,
hvilket vi arbejder konkret med som en integreret del af
de fem CSR-fokusområder, uden dog at have en særskilt

TDC Group CSR-rapport 2016

menneskerettighedspolitik. Principperne bag Global Compact
fungerer også som inspiration for vores CSR-strategi, bl.a. hvad
angår vores indsats inden for bæredygtighed og ansvarlighed i
leverandørkæden.
TDC Group engagerer sig ligeledes i drøftelser om samfundsmæssige problemstillinger med relevans for vores forretningsområder gennem en række fora på både nationalt, europæisk
og globalt plan. Disse tæller bl.a. Teleindustrien (TI), IT-Branchen
(ITB) og DI i Danmark, European Telecommunications Network
Operators’ Association (ETNO) og på europæisk plan samt GeSI
(Global e-Sustainability Initiative) og GSMA på globalt plan.

7

Vores aftryk

Energi

Kundeforhold

336 GWh

8,0 mio.
Antal aktionærer

Medarbejdere

40.000+

7.963 FTE’er

CO2-udledning

Lønninger og pensioner

71.769 tons

DKK 4,2 mia.

Selskabsskat

Investeringer

DKK 608 mio.

DKK 4,4 mia.
Data overført

9,7 mia. GB

Vi er 10. største private arbejdsgiver i Danmark, og så har vi også
ansatte i Norge og Tyskland. FTE’er
= full time employees, dvs. fuldtidsansatte.

Hovedparten af den energi vi
bruger, udgøres af den strøm,
vi anvender til at drive vores
forskellige netværk.

Dette beløb er steget fra DKK 4,0
mia. i 2015 efter korrektion for salg
af TDC Sverige.

Vi har kunderelationer på tværs af
samfundet, herunder med familier,
virksomheder og den offentlige
sektor.

Vi har et højt investeringsniveau
for at kunne udbygge og forbedre
vores digitale infrastruktur.

Vi har en stor aktionærbase
bestående af både institutionelle
investorer, private investorer og
ansatte hos TDC Group.

Mængderne af data, der transporteres gennem vores netværk,
fortsætter med at stige, hvilket især
skyldes streaming af videoindhold.
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I 2016 udgjorde nettoskattebetalingen for TDC Group DKK
607.880.322. Skattebetalingen
vedr. indkomståret 2016 udgjorde
DKK 710.072.000, men vi har
også fået et større beløb tilbage
vedr. indkomståret 2015.
Siden 2010 har vi reduceret vores
CO2-udledning med 52%, primært
på baggrund af forbedringer i
emissionsfaktoren for strøm i
Danmark.
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Fokusområder
1. DIGITALT DANMARK

Med fokusområdet “Digitalt Danmark” vil vi understøtte den
fortsatte udvikling af Danmark som digitalt foregangsland – til
gavn for borgere, erhvervsliv og samfundet som helhed. Det gør
vi gennem en fortsat udbygning af den digitale infrastruktur, der
forbinder os med hinanden og omverden. Samtidig bidrager vi til
at styrke digitale kompetencer og den digitale dannelse blandt
børn og unge, så de rustes til at arbejde kreativt med digitale
værktøjer, samtidig med at de lærer at begå sig i et digitaliseret
samfund med respekt for hinanden og god forståelse for digitale
fællesskaber og deres egen rolle heri. Sidst, men ikke mindst,
udvikler vi digitale løsninger, der kan være med til at afhjælpe
samfundsmæssige udfordringer, eksempelvis i form af telemedicin og tjenester inden for Smart Cities området.

Stærkere digital infrastruktur
I takt med, at vores samfund bliver stadig mere digitaliseret,
bliver det en grundlæggende forventning at have tilgængelige
telefon- og dataforbindelser uanset tid og sted. Det stiller stadig
større krav til den digitale infrastruktur, der skal holde os alle
forbundne. Samtidigt er tilgængeligheden af mobiltelefoni og
bredbånd med til at fremme produktiviteten i samfundet ved at
gøre hverdagen nemmere og åbne for nye muligheder.
Derfor fortsætter TDC Group med at investere ambitiøst i digital
infrastruktur, og i 2016 udgjorde vores samlede årlige anlægsinvesteringer (capex) knap 4,4 mia. DKK – svarende til knap 12 mio.
DKK hver eneste dag, året rundt. Heraf udgjorde investeringerne
i Danmark knap 3,6 mia. DKK i 2016. Vores høje investeringsniveau er nødvendigt for at kunne udbygge den digitale
infrastruktur yderligere og give adgang til de nyeste teknologier
og tjenester. Men selv om vi afsætter store beløb, er midlerne ikke
ubegrænsede, og derfor er vi altid nødt til at prioritere investeringerne efter hvor vi kan gøre størst forskel.

Et mobilnetværk helt i top
Siden 2014 har TDC Group gennemført en massiv opgradering og
udbygning af vores mobilnet i Danmark, og resultaterne fra 2016
taler for sig selv med klare vinderpositioner fra flere uafhængige
test, herunder fra Teknologisk Institut og OpenSignal. Disse test
har vist, at vores mobilnet er klart det stærkeste i Danmark,
både på tale og data – og på tværs af landet i forhold til både
hastighed og dækning.
I den forbindelse skiller TDC Groups 4G-mobilnet sig ud ved
at give den mest homogene dataoplevelse og de hurtigste
hastigheder på dataoverførsler med et gennemsnit på 60 Mbit/s
nedstrøms og 29 Mbit/s opstrøms. Vi kan også konstatere, at
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brugen af mobildata i vores netværk er vokset med over 500%
på bare to år, og når der er tryk på TDC Groups mobilnetværk,
overføres der næsten 80 gigabit i sekundet. Det svarer til lidt over
to dvd-film – hvert sekund. Men det betyder ikke, at udviklingen
af mobilnettet er færdigt, fordi både teknologien og kundernes
behov udvikler sig løbende, og der vil hele tiden være potentiale
for videreudvikling og forbedringer.
Derfor fortsætter vi med løbende at udbygge, opgradere og
optimere på vores mobilnetværk. Eksempelvis har vi helt konkret
i løbet af det forgangne år på 168 lokationer rundt i landet enten
opsat en ny mobilmast eller opgraderet de eksisterende positioner med øget kapacitet og nye teknologier. Desuden giver vores
app ”TDC Netperform” brugerne mulighed for selv at udføre test
af hastigheder osv. i mobilnettet, lige dér hvor de befinder sig.
De informationer kan vi så bruge til at udvikle og forbedre vores
netværk.

Udbygning af fremtidens bredbånd
Hos TDC Group benytter vi os af en række teknologier til at
levere kablede bredbåndsforbindelser til kunderne, herunder
fiberoptiske, koaksiale (kabel-tv-nettet) og DSL-forbindelser
(kobbernettet).
I 2016 har vi haft særligt fokus på en massiv opgradering af vores
kabel-tv-net, der skal sikre ca. 1,4 mio. husstande opkobling på
fremtidens bredbåndsforbindelse, nærmere betegnet mulighed
for en hastighed på 1 gigabit per sekund (1 Gbit/s). Det sker
gennem opgradering af udstyr til Docsis 3.1 teknologien.
Projektet begyndte med en test i Lejre og derefter udrulning til
Viborg og Vanløse, og derfra arbejdes der på en landsdækkende
udrulning frem til udgangen af 2017. Dermed vil vi inden
udgangen af 2018 kunne tilbyde 50% af danske husstande
hastigheder på helt op til 1.000 Mbit/s. Det kræver naturligvis
store investeringer fra vores side. Til gengæld betyder det, at
rigtig mange kunder får adgang til markant højere bredbåndsforbindelser, uden at der skal graves nye kabler ind til de enkelte
husstande.
For vores kunder, der er tilkoblet kobbernettet, er der også godt
nyt på vej, idet vi er i færd med at installere en ny teknologi kaldet
”Vplus” på udvalgte centraler og fremskudte forsyningspunkter.
Dette vil betyde adgang til højere internethastigheder i navnlig
mindre byer i landdistrikter, så både internet- og tv-produkter
bliver mere stabile. I løbet af 2016 har vi udbygget vores
DSL-netværk med 80 nye forsyningspunkter og foretaget over
600 opgraderinger af eksisterende forsyningspunkter for at
give kunder adgang til hurtigere bredbåndsforbindelser gennem
kobbernettet.
Endelig har vi anlagt infrastruktur til højhastighedsbredbånd i
over 400 nybyggede boligområder, hvor vi gør brug af enten fibereller koaksialforbindelser for at sikre de nye beboere adgang til de
bedste digitale forbindelser.
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Bredbånd til landdistrikter
Hos TDC Group er vi optaget af, at den digitale udvikling kommer
så mange som muligt til gavn, og det gælder også adgang til
gode digitale forbindelser. Tilbage i december 2015 lancerede
TDC Group derfor et såkaldt ”Landdistriktsinitiativ” for at
understøtte bedre bredbåndsforbindelser i landdistrikter.
Efter denne model tilbyder vi at opgradere den lokale digitale
infrastruktur til bredbånd og tv-forbindelser, såfremt der kan
findes mindst 50 husstande inden for en afstand af 500 meter,
der er interesserede i opgraderede forbindelser. Det giver os
mulighed for at levere downloadhastigheder på 30 – 100 Mbit/s
gennem vores YouSee-forretning til de områder, hvor der er mest
behov og størst interesse lokalt.

Derfor vil TDC Group i samarbejde med Danske Skoleelever i
foråret 2017 lancere et nyt flerårigt projekt, der skal have fokus
på inddragelse af eleverne, så de selv er med til at udpege
løsninger. Projektet lægger ud med et forløb for 10 flagskibsklasser på tværs af landet, der skal arbejde i dybden med
forskellige vinkler på digital dannelse og fællesskaber. Dermed vil
vi finde nye måder til at udbygge og understøtte det gode digitale
fælleskab med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer.
Denne viden vil vi bruge til udarbejdelsen af et elev-til-elev kodeks
samt en online læringsplatform til et forløb om digital dannelse,
der skal stilles frit til rådighed. Vores målsætning er, at mindst
30.000 elever skal gennemføre forløbet og derved kvalificere sig
til et særligt ”digitalt kørekort”.

Initiativet har i løbet af 2016 været genstand for stor interesse,
både på landsplan og lokalt. Som resultat har det i årets løb ført
til opgraderede bredbåndsforbindelser for kunder i eksempelvis

Fremtidens kompetencer

Lohals på Langeland, Overby Lyng på Sjællands Odde og Gjerrild
Nordstrand på Djursland. Samlet set har TDC Group i 2016
gennem sit Landdistriktsinitiativ og tilsvarende aktiviteter opgraderet det kablede netværk i 51 lokalområder og derved givet
8.355 husstande adgang til hurtigere bredbåndsforbindelser.

Med andre ord at vi som samfund har de fornødne færdigheder
til det 21. århundrede – ikke mindst de helt nye digitale kompetencer. På den baggrund arrangerede vi i 2016 en højtprofileret
konference med overskriften ”Skills for the Future”, hvor vi sammen
med prominente debattører og eksperter satte fokus på de
udfordringer, vi står over for som samfund, og hvad der skal til for
at sikre de fremtidens kompetencer.

Digital dannelse og fremtidens kompetencer
Som førende leverandør af digitale forbindelser finder vi det
naturligt at tage et medansvar for at sikre, at vi som enkeltpersoner og som samfund har de kompetencer, der skal til i en digital
tidsalder. Det gælder de tekniske, kreative såvel som de sociale
kompetencer, der er helt afgørende for at kunne udfolde sig som
individ og omgås andre respektfuldt i en digital virkelighed. Det
gælder ikke mindst for de nye generationer, for hvem den digitale
verden er en realitet nærmest lige fra starten af. Det er en stor
opgave – men også en vi som virksomhed gerne vil være med til
at løfte.

Partnerskab for digital dannelse
I 2016 indgik TDC Group et nyt partnerskab med organisationen
Danske Skoleelever med udgangspunkt i en fælles målsætning
om at styrke det digitale fællesskab og modvirke digital mobning
blandt børn og unge.
Det sker med baggrund i, at unges digitale liv fylder mere og
mere, mens indsatsen for at lære elever at begå sig på de sociale
medier og digitale platforme ikke har fulgt med udviklingen.
Derfor savner mange unge også redskaberne til at håndtere og
undgå ubehagelige oplevelser online. Vores partnerskab søger at
afhjælpe dette.
Her står den digitale dannelse som et centralt fokusområde
for at sikre trivsel og undgå mobning i det moderne samfund.
Samtidig viser forskningen, at peer-to-peer-metoder, hvor elever
underviser andre elever i at begå sig med respekt for hinanden,
kan være et særdeles effektivt værktøj mod digital mobning.
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Hos TDC Group er vi optaget af, at borgerne i vores samfund er
rustet til at kunne forstå, tænke og skabe i en digital virkelighed.

Derudover var TDC Group i 2016 med til at grundlægge initiativet
”Coding Class” i regi af brancheforeningen IT-Branchen. Målet med
Coding Class er først og fremmest at få børn til at tænde på it og
teknologi, så de får en bedre forståelse for den verden, der omgiver
dem nu og i fremtiden. Eksempelvis ved at lade børnene prøve
kræfter med kodning og programmering.
Der er tale om et pilotprojekt, hvor vi i første omgang tilbyder en
række klasseforløb – inklusiv elevbesøg hos virksomheder som
f.eks. TDC Group – til elever på mellemtrinnet (hovedsageligt 5.
og 6. klasse) i København og Vejle. Samtidig bliver der oprettet
et netværk for lærere, så de løbende kan dele deres erfaringer
og læringsforløb med hinanden. Det er desuden et selvstændigt
mål at erfaringerne fra projektet skal dokumenteres og evalueres
i et forskningsmæssigt perspektiv. Projektet foregår i øvrigt i tæt
samarbejde med kommuner, Styrelsen for IT- og Læring samt den
frivillige forening Coding Pirates.

Telemedicin og velfærdsteknologi
Offentlige sundhedssystemer kommer under stigende pres i
takt med, at større dele af befolkningen får brug for behandling.
Lignende situationer ses på andre velfærdsområder, herunder
undervisning og ældrepleje, hvor der er et samfundsmæssigt
ønske om at sikre den højeste kvalitet for de ressourcer, der er til
rådighed. Samtidig kan digital kommunikation give mulighed for, at
velfærdsopgaver kan løses mere fleksibelt og effektivt, eksempelvis ved at borgere fra trygheden i deres eget hjem kan holde
overblik over deres tilstand og modtage lægefaglig rådgivning.
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Derfor er TDC Group engageret i at udvikle og udbrede telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger på tværs af Danmark,
da vi ser store perspektiver i at kunne bruge teknologien til at
levere velfærdsydelser inden for bl.a. sundhed og pleje på en
smartere måde. Det giver mulighed for at forbedre livskvaliteten
for borgerne, gøre dagligdagen nemmere for personalet, mindske
spildtid og behovet for transport samt reducere omkostningerne til
sundhedsbehandling og pleje.
TDC Group har i 2016 været leverandør til en række telemedicinske
og velfærdsteknologiske projekter, herunder et stort telemedicinsk
projekt, som omfatter borgere i hovedstadsområdet. Heriblandt
patienter med hjerteinsufficiens, KOL-patienter og gravide, der
hjemmefra kan foretage målinger og indsende oplysningerne til
sundhedspersonale på hospitalet ved hjælp af måleudstyr tilkoblet
en tablet.
Derudover samarbejder vi med hjemmeplejen i en større dansk
kommune om en løsning med ”skærmbesøg” til ældre borgere.
Det giver bl.a. borgerne mulighed for selv at kunne foretage
tryghedsopkald over video til en hjemmeplejer, når behovet opstår.
På den måde får borgerne større grad af selvbestemmelse og mere
fleksibel adgang til hjemmeplejen, mens kommunen får mulighed
for at nå flere borgere inden for kortere tid i takt med at behovet for
transporttid reduceres.

Derudover er vi sammen med kommuner og andre samarbejdspartnere fortsat i gang med at afprøve løsninger inden for
temaerne Smart Lighting og Smart Parkering. Det første handler
eksempelvis om at kunne styre gadebelysningen helt præcist i
forhold til biltrafik, cyklister og gående, så lyset tilpasses til det
egentlige behov. Ud over at kunne sætte belysningen på standby,
når der ingen trafik er, kan de intelligente systemer også bruges
til at advare trafikanter, hvis der er sket et færdselsuheld længere
fremme. De foreløbige danske erfaringer viser, at et skifte til
LED-gadebelysning kombineret med intelligent styring kan give
besparelser på 40-75%.
Smart Parkering fungerer eksempelvis via lokalisering af bilistens
simkort og brug af sensorer kan man hurtigt finde den nærmeste
ledige parkeringsplads. Her tester vi for øjeblikket tre forskellige
løsninger, men grundlæggende handler det om, at bilisten slipper
for at cirkulere unødigt rundt – og dermed får vi nedbragt tidsspilde
og miljøbelastning. Forsøg fra f.eks. London og Barcelona har vist
positive resultater i form af kortere tid anvendt til at finde parkering
og optimering af de tilgængelige pladser, mens en evaluering fra
San Francisco viste, at den generelle trafikvolumen kan reduceres
med ca. 8%.

2. FÆLLESSKAB

Smart cities
Informations- og kommunikationsteknologien (IKT), som udgør
kernen af TDC Groups forretning, rummer et enormt potentiale
i forhold til at skabe gevinster for hele samfundet, eksempelvis
inden for miljø og klima. Det kan eksempelvis være gennem
maskine-til-maskine (M2M) teknologi, dvs. telekommunikation
mellem maskiner. Dette kendes også som ”Internet of Things”
(IoT) og giver mulighed for at overvåge processer i realtid eller
måle på svært tilgængelige maskiner og derved øge effektiviteten
i produktionen og reducere forbruget af naturressourcer. I et
samfundsperspektiv har dette i de senere år ført til en dagsorden
med overskriften Smart Cities, der handler om hvordan disse
teknologier kan gøre vores moderne samfund mere effektive,
miljøvenlige og borgervenlige – uden at disse løsninger i øvrigt skal
være forbeholdt byerne.
Hos TDC Group er vi i fuld gang med at udvikle og implementere
løsninger med udgangspunkt i disse teknologier, blandt andet
i samarbejde med en række danske kommuner. Eksempelvis
et projekt for måling af luftforurening i København, hvor data
fra fem luftmålingsstationer sendes real-time vha. af vores
M2M-mobilteknologi. Denne data bruges allerede i dag til byplanlægning vedr. byggeri og trafik, og der er forskellige overvejelser
om andre anvendelsesmuligheder. Et andet eksempel er brugen
af affaldssensorer til at overvåge, hvornår der er behov for at
tømme affaldsbeholdere – og hvornår turen kan vente til et senere
tidspunkt. Det giver mulighed for at spare tid, energi og CO2.

TDC Group CSR-rapport 2016

Mennesker har altid haft behov for at kommunikere, og som
virksomhed spiller vi en særlig rolle i at facilitere kommunikation og
sikre forbindelsen mellem mennesker. På den måde er vi også med
til at binde samfundet sammen og gøre afstandene mindre i en tid,
hvor nærhed ikke længere kun måles i meter. Derfor mener vi også,
at vi har en særlig opgave i at bringe mennesker tættere sammen
og understøtte fællesskab. Det gør vi blandt andet gennem
partnerskaber, hvor vi går sammen med andre for på forskellig vis
at samle mennesker og styrke fællesskabet på kryds og tværs.

Enigma – Danmarks Kommunikationsmuseum
Siden 1996 har TDC Group sammen med Post Danmark været en
fast støtte til finansieringen af Post & Tele Museum, der i 2016
flyttede til nye lokaler ved Øster Allé på Østerbro i København og
undergik forvandling til ”Enigma – Museum for Kommunikation,
Post og Tele”. Navnet ”Enigma” stammer fra græsk og betyder
gåde, og er valgt med henblik på at stimulere nysgerrighed og
eftertænksomhed om netop kommunikation.
Enigma er hele Danmarks Kommunikationsmuseum og står for
forskning, udstillinger og formidling af kommunikationens fortid,
nutid og fremtid. Samtidig skal det nye museum i sig selv invitere
til kommunikation mellem mennesker. Derfor indeholder museet
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bl.a. også en café kun med langborde, og der bliver løbende
afholdt arrangementer, der lægger op til interaktion, herunder
højtlæsning for børn, videnskabelige foredrag, paneldebatter,
debatsaloner og workshops. Det fornyede museum åbnede første
fase af sin ombygning for publikum den 6. januar 2017.
I 2016 arbejdede TDC Group og Enigma også sammen om at
arrangere debatter til Ungdommens Folkemøde om højtaktuelle
temaer inden for den digitale kommunikation, som beskrevet
nedenfor.

Forbindelser til Danmarks Indsamling
Ligesom vi har gjort siden allerførste gang i 2007, bidrog TDC
Group i 2016 til opsætningen og afviklingen af Danmarks
Indsamling, der er en årligt tilbagevendende landsdækkende
begivenhed, hvor der samles ind til humanitære formål og
udviklingsprojekter.

Samling af fremtidens borgere
TDC Group var med, da der 8.-9. september 2016 for første
gang blev afholdt Ungdommens Folkemøde i Søndermarken
tæt på København med besøg fra ca. 10.000 deltagere pr.
dag. Hensigten med Ungdommens Folkemøde er at stimulere
deltagelse, samtale og fællesskab blandt unge, således at de som
fremtidens borgere kan være med til at løse nutidens problemer.
Som Danmarks største leverandør af digitale forbindelser valgte
TDC Group at engagere sig i denne begivenhed og gå i dialog med
unge mennesker med henblik på at diskutere problemstillinger
med relation til samfundets digitale udvikling, herunder digitale
kompetencer, digital dannelse og digitale fællesskaber. Vi finder
det nemlig essentielt, at de unge mennesker inddrages og
inviteres til at bidrage med relevant viden og konkrete forslag til
at løse de samfundsmæssige udfordringer, vi står over for.
Mere specifikt var TDC Group vært for en debat om den hårde

TDC Group har i den forbindelse gratis stillet med både medarbejdere og teknik, der tilsammen gjorde det muligt at indsamle
bidrag via opkald og sms. Således bidrog TDC Group til, at der
til Danmarks Indsamling 2016 blev indsamlet DKK 97 mio. til
indsatser med fokus på den ekstreme fattigdom, som desværre
stadig er hverdag for over 800 millioner mennesker. Midlerne er
bl.a. gået til projekter for at støtte bedre skoleforhold for børn i
Madagaskar, bedre adgang til drikkevand i Zambia og oprettelse
af køkkenhaver i Laos.

Støtte til BørneTelefonen
For TDC Group er det vigtigt, at børn og unge kan bruge de digitale
teknologier på en tryg og sikker måde. Samtidig vil vi gerne bruge
netop vores kommunikationsteknologier til at understøtte tryghed.
Derfor har TDC Group gennem mange år haft et partnerskab med
organisationen Børns Vilkår, hvis arbejde med børn og unge vi
understøtter gennem vores teknologier og viden.
Det gælder ikke mindst tjenesten BørneTelefonen, som TDC Group
leverer telefoni- og internettjenester til helt uden beregning.
Gennem dette partnerskab er vi med til at sikre, at børn og unge
kan komme i kontakt med en rådgiver, hvis de har brug for nogen
at tale med. Det kan handle om meget alvorlige problemer eller
emner såsom forhold til venner, kærester, forældre og det at føle
sig udenfor fællesskabet pga. drillerier og mobning. I 2016 var
der 41.627 børn og unge, der kontaktede BørneTelefonen og fik
rådgivning fra organisationens frivillige.
Dertil kommer, at medarbejdere fra TDC Group i 2016 var med til
at rejse yderligere midler til Børns Vilkår gennem velgørenhedsløb,
erhvervsnetværk og donationer fra medarbejdere.

tone, der kan findes på de sociale medier og online diskussionsfora, og en debat om deling af private billeder på nettet uden
samtykke. Desuden afholdte vi en workshop om fremtidens
digitale kompetencer, hvor vi diskuterede fremtidens kompetencebehov og gav deltagerne mulighed for i praksis at prøve kræfter
med kreativitet, innovation og kodning.
Endelig var TDC Group også netværkspartner for Ungdommens
Folkemøde og leverede i den forbindelse trådløse WiFi-hotspots
for at sikre den nødvendige digitale infrastruktur til glæde for
besøgende såvel som arrangører.

Ambassadører for samfundsansvar
For at styrke vores indsats med samfundsansvar og gøre det til
en mere levende del af hverdagen i hele vores forretning, har vi i
2016 lanceret et nyt korps af ”samfundsambassadører” blandt
vores medarbejdere i Danmark.
Vi ser det nemlig som afgørende for at lykkes med vores nye og
ambitiøse CSR-strategi, at vi i langt højere grad får involveret
medarbejdere på tværs af organisationen og får forankret de
enkelte initiativer i de forskellige forretningsområder. Derfor får
ambassadørerne en central rolle i at udvikle og igangsætte nye
tiltag samt i forhold til at udbrede viden om vores samfundsansvar og engagere kolleger i vores CSR-aktiviteter.
På den baggrund er vi rigtig glade for, at over 100 kolleger på
tværs af TDC Group har meldt sig som samfundsambassadører.
Vi ser meget frem til, at ambassadørkorpset bliver en integreret
del af vores måde at arbejde med samfundsansvar.

I det kommende år sigter vi mod at udbygge vores samarbejde om
børn og unges digitale dannelse og trivsel, herunder også ved at
styrke information til forældre om børnenes digitale virkelighed –
og derved gøre forældrene bedre rustet til at understøtte børnene i
en sund tilgang til digitale fællesskaber.
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3. KUNDETRYGHED OG TILLID

Hos TDC Group er kunden i centrum for vores arbejde, og det er
afgørende for os, at vores kunder har tillid til os som virksomhed
og kan være trygge, når de bruger vores produkter og løsninger.
Derfor sørger vi for, at sikkerheden ved vores produkter er i top,
og vi stiller krav til vores leverandører om bæredygtighed og
overholdelse af menneskerettigheder. Derudover bestræber vi os
på at kommunikere til vores kunder på en klar og troværdig måde,
så de føler sig godt informeret og vejledt – og får det fulde udbytte
af vores produkter på en tryg måde.

Nærværende kundedialog
Når det handler om at sikre tillid og tryghed, er vores dialog med
kunderne blandt de vigtigste værktøjer. Derfor arbejder TDC
Group til stadighed for at sikre en nærværende og tillidsfuld
dialog med kunderne, med udgangspunkt i deres behov og
forventninger. Det gør vi både i vores butikker, i forbindelse med
teknikerbesøg og gennem vores telefoniske kundeservice, elektroniske nyhedsbreve samt gennem sociale medier som Facebook
og Twitter, hvor vi inviterer kunder og offentligheden generelt til at
give os input og feedback.
Især sammenlægningen af YouSee og TDC Privat har i 2016
været et højt prioriteret emne for vores kundedialog. I den
anledning har vi gjort det lettere for vores kunder at søge
information via vores hjemmesider, ligesom vi har optimeret 350
artikler i vores digitale hjælpeunivers, opdateret vores mange
hjælpevideoer og servicesites samt lanceret et forbedret YouSee
Forum. Derudover er der implementeret chat-funktioner for vores
mest besøgte hjælpesider hos YouSee, hvor man kan chatte med
os alle hverdage mellem 08:00 og 18:00.
I løbet af 2016 har vi igen med stor succes styrket dialogen med
kunderne via sociale medier som Facebook, hvor vi har besvaret
over 130.000 henvendelser fra de over 340.000 brugere, der
følger os. Vores tilstedeværelse på de sociale medier giver os
mulighed for proaktivt at informere vores kunder om håndtering
af eventuelle problemer eller nyheder om driftsforstyrrelser,
ligesom det giver os mulighed for at uddanne kunderne i hvordan
produkterne fungerer og kan udnyttes bedst muligt. Desuden
giver det kunderne nem adgang til at stille spørgsmål og give os
vigtig input og feedback.

Indsats for at øge kundetilfredshed
I TDC Group har vi stort fokus på kundetilfredshed, som vi følger
løbende gennem en lang række målinger og løbende indsatser.
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Som del af vores koncernstrategi lanceret i begyndelsen af 2016
har vi iværksat en plan for at blive markedets bedste på kundeoplevelser. Dette har bl.a. krævet en række strukturelle og tekniske
omlægninger, som er gennemført i 2016, herunder samlingen
af vores to store brands på forbrugermarkedet, nemlig TDC og
YouSee – og sammenlægningen af en række bagvedliggende
it-systemer.
Vi må dog her konstatere, at på trods af massiv indsats i overgangsfasen for at informere og hjælpe vores kunder, så har disse
ændringer medført en stagnering i kundetilfredsheden i 2016.
Vi er dog overbevist om, at ændringerne på sigt vil styrke vores
evne til at gøre tingene enklere og bedre for kunderne.
Foruden omlægningerne har vi i 2016 gennemført en række aktiviteter for at forbedre kvalitetsoplevelsen i vores kontakter med
kunderne, herunder såkaldte ”Customer Feedback Loops”, hvor
ledere kontakter kunderne, når kunderne angiver lav tilfredshed i
forbindelse med en interaktion. Desuden har vi arbejdet intensivt
for at sikre markant bedre kundeoplevelser gennem forbedringer i
vores processer set ud fra et ”end-to-end” perspektiv.
Sidst men ikke mindst har vi i en række sammenhænge
opprioriteret at levere god service og gode kundeoplevelser til
eksisterende kunder i forhold til salgsaktiviteter over for nye
kunder. Vi har blandt andet åbnet nyt callcenter i Kolding, ansat
flere callcenter-medarbejdere og flyttet kompetencer fra stabe
længere ud i forretningen, så vi kan arbejde med forbedringerne
endnu tættere på kunderne. Samtidig har vi arbejdet for at sikre
en endnu dybere kundeforståelse og mere kundeorienteret kultur
i forskellige dele af vores forretning.

Sikkerhed for kunderne
Hos TDC Group er det essentielt, at sikkerheden ved vores
produkter altid er i top, og vi bruger dialogen med kunderne til
at hjælpe dem med at udnytte det fulde potentiale ved deres
produkter på en tryg og sikker måde. Det er især vigtigt, da den
digitale verden rummer en række risici i forhold til datasikkerhed,
privatlivsbeskyttelse og it-kriminalitet.

Sikkerhedspolitik & kundeoplysninger
Helt overordnet tager vi i TDC Group ansvar for sikkerhed gennem
en omfattende koncernsikkerhedspolitik, der er baseret på
den internationale standard ISO27001, og som bl.a. omfatter
sikkerhed for kundernes data og beskyttelse af kundernes
privatliv og personoplysninger.
Vi kan desværre ikke gardere alle kunder mod alle risici eller
sikkerhedstrusler på nettet, men vi kan sørge for, at vores egne
produkter er tilstrækkelig sikre, og vi kan rådgive vores kunder om
digital sikkerhed. Det gør vi eksempelvis gennem vores tilstedeværelse på de sociale medier og gennem vores hjemmesider
og elektroniske nyhedsbreve, hvor vi rådgiver mht. håndtering
af virus, spam, phishing og anden svindel. I øvrigt er TDC Group
medlem af Rådet for Digital Sikkerhed, der har til formål at skabe
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en stærk og bred platform for en kvalificeret debat og udspil til
offentligheden om hvad der skal til, for at Danmark fortsat kan
udnytte digitaliseringens muligheder på en tryg måde.

dette. Det har stor værdi at kunne dele praktiske informationer og
lære af hinandens strategiske initiativer for løbende at forbedre
sikkerheden.

Når det gælder beskyttelse af kundeoplysninger, anvender
vi generelt ”need to know” princippet, dvs. at der er kontrol
med hvem der må få adgang til hvilke persondata i vores
systemer, og der gives kun adgang til netop de medarbejdere,
der har et arbejdsbetinget behov. I 2016 opdaterede vi vores
it-sikkerhedspolitik med 10 praktiske leveregler gældende for
alle medarbejdere, der skal sikre, at vores kunder kan have tillid
til, at vi i TDC Group behandler persondata fuldt forsvarligt og i
overensstemmelse med gældende regler.

Dertil kommer, at vi som del af aftalen med vores leverandør
Huawei om opbygningen og driften af vores mobilnetværk har
stillet høje krav til sikkerheden og indgået i tæt samarbejde
med de relevante danske myndigheder. TDC Group har desuden
løbende kontakt til relevante myndigheder for løbende at indgå i
trusselsvurderinger og tage de forholdsregler, der er nødvendige
for at sikre vores kunder og infrastruktur bedst muligt.

I de tilfælde, hvor vi samarbejder med eksterne partnere om
datahåndtering, bliver der indgået specifikke aftaler om håndtering af persondata. Hvis der opdages brud på bestemmelser vedr.
håndtering af persondata, indmeldes disse til Erhvervsstyrelsen.

Til trods for alle vores forholdsregler oplevede vi sidst i 2016
et landsdækkende nedbrud i distributionen af vores tv-signaler
nytårsaften. På baggrund af vores efterfølgende omfattende
undersøgelse var det vores vurdering, at nedbruddet opstod som
følge af en bevidst skadelig handling. Sagen blev på det grundlag
overdraget til politiet. Hændelsen nytårsaften har betydet, at vi

Sikre produkter

giver alle former for sikkerhed et ekstra servicetjek og revurderer,
hvor der kan være grundlag for tilpasninger og forbedringer.

Sikkerhed er et indbygget element i vores produkter. Eksempelvis
når vores generelle spam-filtre og virusfiltre sørger for at stoppe
mange millioner uønskede og risikable mails, inden de når
kundernes indbakker. Eller når vi giver vores kunder mulighed for
at vælge produkter med ekstra tryghed og sikkerhed, som f.eks.
sikkerhedspakker til bredbånd inkl. mulighed for forældrekontrol.
Vi sørger også for at kontakte både erhvervskunder og private
kunder, hvis det kan konstateres at der er sket et misbrug f.eks. af
deres mailkonto eller at deres udstyr er blevet overtaget af it-kriminelle og udsender såkaldt malware. I vores egne systemer har vi i
løbet af 2016 implementeret den såkaldte DMARC-beskyttelse for
vores mailsystemer. Det betyder, at svindel-mails, der måtte blive
sendt med en falsk ”fra-adresse” fra vores domæner, ryger i spamfiltre eller bliver slettet hos modtagerne, forudsat at modtagers
mailserver har aktiveret DMARC-beskyttelse.

Ansvarlighed i værdikæden
Når kunder køber produkter hos TDC Group, er det vigtigt, at de
kan stole på, at der gennem hele værdikæden har været fokus på
ansvarlighed i forhold til f.eks. menneskerettigheder og miljøet.
Derfor stiller vi krav til vores leverandører, der også gælder for
deres leverandører. Det gør vi både gennem en såkaldt “Code
of Supplier Conduct” og i vores leverandørkontrakter. Kravene
tager udgangspunkt i FN’s Global Compact, som vi har været
tilsluttet siden 2009, og sidenhen har vi opdateret og yderligere
udspecificeret kriterierne i vores leverandørkontrakter. Der er dog
tale om et komplekst område, hvor vi gerne vil øge vores viden
og forbedre vores procedurer. Derfor undersøger vi potentielle
værktøjer og processer, der kan styrke screeningen, monitoreringen og dialogen vedrørende ansvarlighed og bæredygtighed i
vores leverandørkæde.

Løbende overvågning
Internt har vi løbende overvågning af sikkerheden, både på daglig
basis og gennem interne og eksterne audits. Som supplement
til vores ”Network Operations Center” (NOC), der konstant
overvåger stabiliteten og tilgængeligheden af vores systemer og
tjenester, oprettede TDC Group i 2015 et ”Security Operations
Center” (SOC), der døgnet rundt overvåger sikkerhedssituationen
på vores del af IP-nettet og forhindrer angreb mod vores kunder
og os selv. Blandt andet beskytter TDC Group erhvervskunder
mod en hyppig forekommende angrebstype kaldet DOS (Denial of
Service), hvor angriberen søger at blokere for adgang til f.eks. en
virksomheds hjemmeside.
Sikkerhedstrusler kender ingen grænser, og derfor deltager TDC
Group i en række internationale fora for at blive bedre rustet
til at beskytte vores kunder og os selv. Som eksempel herpå
gennemføres jævnlige telefonkonferencer med andre europæiske
teleoperatører i regi af organisationen ETIS for at dele informationer om det aktuelle trusselsbillede og initiativer for at imødegå

TDC Group CSR-rapport 2016

Derudover er TDC Group i kraft af sit medlemskab i organisationen GeSI (Global e-Sustainability Initiative) med til at adressere
en række udfordringer på globalt plan i fællesskab med andre
teleoperatører, udstyrsproducenter og organisationer som
EICC, UNEP og WBCSD. Det gælder ikke mindst overholdelse af
menneskerettigheder og styrkelse bæredygtigheden i de globale
værdikæder. Her har TDC Group i løbet af 2016 deltaget i en
række arbejdsgrupper om at fremme bæredygtighed i branchen,
herunder i forhold til klimaforandringer og menneskerettigheder.
Endelig har vi i TDC Group en anti-korruptionspolitik, som udstikker
klare forventninger og retningslinier i forhold til både medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og offentlige myndigheder.
Denne politik kommunikeres til medarbejdere gennem forskellige
interne kanaler, og vi vil arbejde videre med at styrke det interne
kendskab til forholdsreglerne gennem målrettet kommunikation til
afdelinger, der arbejder med større kontrakter.
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Selv om TDC Group udelukkende opererer på de nordiske
markeder, der er kendetegnet ved lav grad af korruption, og ikke
har haft nogen sager af denne art, har vi således valgt at gøre det
klart over for alle vores interessenter, at TDC Group ikke tolererer
korruption i nogen form. Det er med tilfredshed, at vi kan notere,
at vi heller ikke i 2016 har oplevet nogen sager af denne karakter.

omfattende arbejdsmiljøsystem inklusiv certificering efter den
internationale standard OHSAS-18001. Herigennem har vi en
systematisk tilgang til forebyggelse af arbejdsulykker, procedurer
for forbedring af arbejdsmiljø, jævnlige arbejdsmiljøtilsyn samt
fokus på en række temaer, herunder balance i arbejdslivet.

Høj arbejdsglæde i TDC Group
Dertil kommer, at vi har et whistleblower-system, der giver
ansatte i TDC Group (ekskl. datterselskaber) mulighed for at
indberette uregelmæssigheder eller særlige kritisable forhold.
I 2016 har der været to indberetninger, hvor der dog efter
undersøgelserne ikke blev fundet uregelmæssigheder eller
særlige kritisable forhold.

4. M
 EDARBEJDERTRIVSEL OG
MANGFOLDIGHED

I TDC Group er det en naturlig del af vores forretning at tage
ansvar for medarbejdernes trivsel i bred forstand. Vores
markeder er stærkt konkurrenceprægede og under kontinuerlig
forandring, og det stiller høje krav til vores medarbejdere og
deres evne til at være omstillingsparate. Dermed har TDC Group
også et ansvar for at sikre, at vores medarbejdere trives på trods
af de udfordrende omstændigheder. Det gælder både trivsel i
dagligdagen, trivsel gennem kompetenceudvikling, og fokus på
trivsel som del af vores lederuddannelser.
Gennem de seneste år er det også lykkedes at opnå et højt niveau af
medarbejdertilfredshed, og vi arbejder fortsat målrettet på at sikre,
at vores medarbejdere trives og føler sig både engagerede og motiverede. Samtidig har vi også et solidt og veludbygget arbejdsmiljøsystem med hensyntagen til både fysisk og psykisk arbejdsmiljø og
konstant opmærksomhed på forebyggelse af arbejdsulykker.
Derudover har TDC Group gennem mange år stræbt efter at være
en mangfoldig arbejdsplads med plads til alle typer medarbejdere.
Vi har sat mangfoldighed på dagsorden, fordi vi har brug for
dygtige medarbejdere uanset køn, etnicitet, seksualitet eller
funktionsevne. Desuden ønsker vi som virksomhed at afspejle det
omgivende samfund, eftersom TDC Group er en stor og samfundsbærende virksomhed, der handler med alle typer kunder.

Medarbejdertrivsel
At vores medarbejdere trives og har det godt på jobbet er en
prioritet hos TDC Group. Det er også en forudsætning for kvaliteten
af den indsats, der skal leveres over for vores kunder. Derfor er der
i TDC Group løbende målinger og opfølgning i forhold til trivsel,
et veludbygget samarbejde med de faglige organisationer og et
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I TDC Group sætter vi kunden i centrum i alt, hvad vi gør, og her er
det særligt afgørende, at engagementet blandt vores medarbejdere
er i top. I 2016 har vi introduceret en ny medarbejderundersøgelse,
som giver os mulighed for at sætte mere eksplicit fokus på netop de
elementer, der driver vores medarbejderes trivsel og engagement.
Resultaterne fra undersøgelsen i 2016 viser, at vi har tilfredse og
motiverede medarbejdere, der med et stort engagement i det
daglige arbejde er villige til at yde en ekstra indsats, når det kræves.
Sammenligner vi os eksternt, ligger arbejdsglæden endvidere
væsentligt over landsgennemsnittet i forhold til det danske arbejdsmarked. Den samlede trivselsscore går dog et point tilbage fra
77 til 76 i forhold til den seneste store måling for hele TDC Group
i efteråret 2015. I den næste tid sætter vi derfor et intensiveret
fokus på at få identificeret de nødvendige handlinger – både i det
enkelte team og som samlet arbejdsplads – som kan løfte vores
trivsel og engagement til et endnu højere niveau. Ambitionen er,
at denne score skal hæves til 79 senest i 2018.
Som konkret eksempel på et vigtigt tiltag for at understøtte
trivsel og godt samarbejde på tværs har vi i 2016 udviklet en
fælles ramme af arbejdsprincipper med titlen ”OurWay”, som
skal sikre, at vi alle handler ud fra vores fælles værdier og fire
løfter, der handler om: hvordan vi tænker kunden først, hvordan
vi samarbejder, hvordan vi træffer beslutninger og hvordan vi
eksekverer - og altid med udgangspunkt i det vi er sat i verden
til for, nemlig vores formål om at bringe mennesker tættere
sammen. OurWay er gældende for medarbejdere på alle niveauer
og skal implementeres på tværs af forretningen i løbet af 2017.

Uddannelse og medarbejderudvikling
TTDC Group er en virksomhed, der hele tiden er i udvikling, og
derfor gør vi rigtig meget ud af at vores medarbejdere løbende
uddannes og udvikles i deres jobfunktioner. Det gør vi både
gennem introduktionsforløb, produkttræning, interne såvel
som eksterne kurser og e-læring om f.eks. it-programmer, salg
og kommunikation samt særlige forløb for lederudvikling og
uddannelse i projektledelse.
Derudover tager vi hvert år elever ind i vores forretning, eksempelvis i vores butikker. Og som udgangspunkt gennemgår alle
medarbejdere såvel som ledere et årligt samtaleforløb med fokus
på kompetenceudvikling. Endelig har vi fokus på at fremme den
interne karriereudvikling, således at medarbejdere kan prøve
kræfter med forskellige stillinger internt i TDC Group, der passer
til deres personlige og professionelle udvikling.
I 2016 har vi desuden gjort meget ud af at styrke vores relationer
til videregående uddannelser og engageret os over for de
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studerende, eksempelvis i form af såkaldte case competitions
på Copenhagen Business School (CBS) og IT-Universitetet såvel
som gennem graduate-programmer for nye kandidater. Dette gør
vi med henblik på selv at være med til at udvikle de talenter og
kompetencer, vi allerede nu kan se et behov for i vores forretning
fremover.

Samarbejde med faglige organisationer
Gennem en længere årrække er der opbygget en veletableret,
struktureret og konstruktiv dialog med de faglige organisationer,
hvilket er med til at sikre, at medarbejderes bekymringer tages
op til diskussion, og at løsninger på udfordringerne drøftes i
fællesskab.
Samarbejdsprocessen i TDC Group er karakteriseret af et ønske
om at nå til enighed gennem konstruktiv dialog og er kendetegnet
ved gensidig tillid, anerkendelse og respekt for hinanden som
samarbejdsparter. Samarbejdet sikrer aktiv deltagelse i udviklingen
af TDC Group og forståelse for forretningens strategier.
Dette bygger videre på den lange tradition på det danske og
nordiske arbejdsmarked for konstruktive relationer, hvor faglige
organisationer spiller en vigtig rolle. Vi tror på, at medarbejdernes
og ledernes aktive engagement i udviklingen af selskabet er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne, for værdiskabelsen,
for trivsel og tryghed og for et godt arbejdsmiljø.
I praksis foregår dette gennem et omfattende samarbejdssystem,
som afspejler TDC Groups organisatoriske opbygning, og som
giver mulighed for at engagere og involvere medarbejderne i
selskabets beslutninger og udvikling. Ud over et overordnet
hovedsamarbejdsudvalg (HSU) består det af samarbejdsudvalg
i de enkelte enheder og en række faste udvalg, som behandler
uddannelse, ligebehandling, kommunikation og kantineforhold.
Ligeledes er der opbygget tætte kontakter med de faglige
organisationer og medarbejderne via de formelle arbejdsmiljøfora, hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMu) samt de over 100
arbejdsmiljøgrupper, som medvirker til at sikre overholdelse af
arbejdsmiljøloven og grundlaget for det internationalt anerkendte
arbejdsmiljøcertifikat OHSAS 18001. Herudover har TDC Group
et europæisk samarbejdsudvalg, der dækker samarbejdet på
tværs af selskaberne i Danmark, Norge og Tyskland.
Endelig er der i bestyrelsen for TDC A/S fire medarbejderrepræsentanter valgt efter selskabslovens regler. De medarbejderrepræsentanter, som er valgte, er i øvrigt pt. knyttet til de faglige
organisationer.

kan lære af de udfordringer og løsninger, der opstår rundt
omkring.
For TDC Group i Danmark (ekskl. datterselskaber) faldt antallet
af arbejdsulykker med efterfølgende fravær fra 52 i 2015 til 41
i 2016, blandt andet som følge af en mildere vinter end i 2015.
Ulykkesincidensen, som beregnes i forhold til 10.000 beskæftigede var 60 i 2016, hvilket er markant lavere end i 2015, hvor
ulykkesincidensen var på 78. Til sammenligning viser de seneste
statistikker (Arbejdstilsynet 2014), at den samlede incidens for
anmeldte arbejdsulykker (for alle brancher) i Danmark var på 151
ulykker pr. 10.000 beskæftigede. For Get i Norge (inkl. TDC Norge)
var ulykkesincidensen 10 i 2016, hvilket er en forbedring fra det
allerede lave niveau i 2015 på 19.
For hele TDC Group er målet selvfølgelig altid at undgå ulykker
helt, hvorfor der arbejdes systematisk med analyse af hver enkelt
arbejdsulykke, både dem med og uden sygefravær, netop for at
sikre, at der sker en forebyggende indsats i alle dele af koncernen.
Dette sammenholdt med en øget bevidsthed om løbende at iagttage risici gør, at vi fortsætter den gode trend med at nedbringe
antallet af ulykker.
Når det gælder den mere generelle sundhed, har TDC Group
en række understøttende tilbud til medarbejderne, herunder
helbredsforsikring, adgang til jordemoder, rygestopkurser,
misbrugsrådgivning, krisehjælp og psykologhjælp. Desuden har vi
gennem en længere årrække søgt at understøtte fysisk aktivitet
blandt medarbejdere gennem deltagelse i kampagnen ’Vi cykler
til arbejde’, ligesom vi har sat fokus på mænds sundhed gennem
bl.a. en sundhedsuge i vores danske kantiner.

Mangfoldighed
Gennem en årrække har TDC Group arbejdet med mangfoldighedsledelse og har opnået positive resultater af virksomhedens
initiativer inden for eksempelvis betalt fædreorlov (“Fars Kram”),
fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen med hjemmearbejdspladser
eller deltidsordninger, seniorordninger, etnisk mangfoldighed
og fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne, f.eks.
gennem fleksjob eller placering i anden afdeling. Vi har også en
mangfoldig sammensætning af ansatte, når det gælder uddannelsesbaggrund, hvor vi har alt fra kørende teknikere til kundeservicemedarbejdere til højtuddannede akademikere og ingeniører.
Med mange forskellige typer ansatte tror vi på, at vi har en styrke,
når det kommer til at finde kreative løsninger, samarbejde på
tværs og møde de behov, vores forskellige kunder har.

Kvinder og mænd i TDC Group
Arbejdsmiljø
Hos TDC Group fortsætter vi indsatsen for at sikre et godt
arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk, på baggrund af et omfattende arbejdsmiljøsystem certificeret efter den internationale
standard OHSAS-18001. Gennem vores arbejdsmiljøorganisation er der løbende fokus på rapportering af problemstillinger,
som medarbejdere ser og oplever, således at hele organisationen
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Vi har i flere år haft fokus på at øge mangfoldighed mht.
kønsfordelingen, og vi har vedtaget en politik for det underrepræsenterede køn, som indeholder en vedvarende målsætning for
hele TDC Group i Danmark inkl. datterselskaber om, at antallet
af kvindelige ledere på alle ledelsesniveauer under bestyrelsen
og koncernledelsen skal afspejle den forholdsmæssige fordeling
af antallet af kvinder i virksomheden, altså en faktor 100. Ved
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udgangen af 2016 udgjorde kvinder 26% af alle ansatte (ekskl.
koncernledelsen) i TDC Group i Danmark, mens kvinder udgjorde
21% af alle ledere, altså en faktor 79.

(Integrationsgrunduddannelse), som er et to-årigt forløb, der kombinerer en lønnet praktikstilling med skoleundervisning, herunder
også sprogundervisning.

Til sammenligning viser de seneste offentlige statistikker (2013),
at kvinder udgør ca. 49% af arbejdsstyrken i Danmark – men
blot 27% af ledelsesstillinger, dvs. en faktor 55. Men selv om vi
forholdsmæssigt ligger over landsgennemsnittet efter denne
opgørelse, har vi endnu ikke nået vores mål. Derfor arbejder vi
videre med udviklingen af centrale HR-processer som rekruttering, udvikling og talentprogrammer med henblik på at sikre,
at vi finder og fastholder al potentiale på tværs af TDC Group
– blandt både kvinder og mænd. Samtidig bliver der i den interne
kommunikation gjort brug af kvindelige ledere som talspersoner
og rollemodeller, hvis karriereveje kan inspirere andre.

Dette tiltag er blevet iværksat i tæt samarbejde med de faglige
organisationer i TDC Group, og der har været stor opbakning rundt
omkring hos ledere såvel som fra de kolleger, der har meldt sig som
mentorer og tolke for de flygtninge, der er begyndt i IGU-forløb.
Mentorerne spiller en vigtig rolle ved at introducere den nye kollega
til arbejdspladsen, informere om dagligdagen i virksomheden og
afhjælpe eventuelle sprogbarrierer.

Når man ser på de øverste ledere og chefer i TDC Group inkl.
koncernledelsen, udgjorde kvinder 18% af denne gruppe på
66 personer ved udgangen af 2016. Ses der alene på selve
koncernledelsen (CMT), bestod denne ved udgangen af 2016 af
tre kvinder (33%) og seks (67%) mænd.
For så vidt angår bestyrelsen for TDC Group, indgår køn som
en del af den hensyntagen til mangfoldighed, der udgør en
del af kriterierne for rekruttering af bestyrelsesmedlemmer.
Ved udgangen af 2016 bestod de generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer af to kvinder (29%) og fem mænd (71%).
Dermed nåede vi vores mål om, at begge køn inden udgangen
af 2016 skulle være repræsenteret med minimum 25% blandt
de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. TDC
Group opfylder dermed også kravene til den kønsmæssige
sammensætning af ledelsen jf. selskabslovens §139a og den
seneste vejledning herom fra Erhvervsstyrelsen. Hvad angår
TDCH A/S, der er et datterselskab af TDC Group, er kravene til den
kønsmæssige sammensætning af ledelsen ligeledes opfyldt, da
der er opnået en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen. Til gengæld
er der ikke opnået en ligelig kønsfordeling i bestyrelserne for
datterselskaberne Dansk Kabel TV og TDC Telco, hvorfor der
ved førstkommende lejlighed vil blive fastsat et måltal for den
kønsmæssige sammensætning af disse bestyrelser.
Vi fokuserer også på at give lige muligheder uanset køn, f.eks. med
“Fars Kram” ordningen, som gør det muligt for alle fædre at tage
op til i alt 14 ugers barselsorlov med løn – et tilbud som ca. 80%
af de nybagte fædre har benyttet sig af gennem de seneste år.
Ved at støtte barselsorlov for fædre ønsker TDC Group samtidig at
bidrage til større ligestilling i danske samfund generelt.

Integration på jobbet
Gennem de seneste par år har der været en betydelig tilstrømning af flygtninge fra bl.a. Syrien, som nu er begyndt på en ny
tilværelse i Danmark. I den sammenhæng er en tilknytning til
arbejdsmarkedet ofte den vigtigste nøgle til vellykket integration
af nye borgere i samfundslivet. Som Danmarks 10. største private
arbejdsplads har TDC Group derfor valgt at følge opfodringen fra
regeringen og myndigheder om at oprette såkaldte IGU-forløb
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En af dem, der er kommet i IGU-forløb, er 39-årige Waseem Shakir,
der flygtede til Danmark fra borgerkrigen i Syrien, og nu arbejder
med bygningstekniske opgaver hos TDC Group i København.
Han har tidligere arbejdet som elektriker i Syrien, og derfor giver
forløbet gode muligheder for, at han kan bygge videre på sine faglige
kompetencer. Samtidig med at han bliver fortrolig med hverdagen
på en dansk arbejdsplads og har en dagligdag, hvor han får trænet
sprogkundskaberne sammen med danske kollegaer.
I alt er der i løbet af 2016 indgået aftaler med fem personer med
flygtningebaggrund med henblik på IGU-forløb hos TDC Group, og vi
forventer at igangsætte yderligere 10 forløb i 2017.

Specialisterne
TDC Group samarbejder også fortsat med Specialisterne, en virksomhed for personer med en diagnose inden for autismespektrum, der løser specialopgaver med en fejltolerance på nul. Nogle
arbejder med at teste mobiltelefoner, mens andre er med til at
behandle ordrer via TDC Groups it-systemer eller forsendelse
af post indeholdende SIM-kort og øvrigt vigtigt materiale til
kunder. For vores virksomhed har dette arbejde stor værdi, da
konsulenterne fra Specialisterne er meget fokuserede og har et
exceptionelt blik for detaljer, som kan have stor betydning for
kunderne. Samarbejdet med Specialisterne har været i gang siden
2004, da en tidligere medarbejder startede virksomheden.

5. KLIMA OG MILJØ

Vi har kun én planet at deles om, og vores fælles miljø er i
dag udfordret af både klimaforandringer, forurening og andre
konsekvenser af menneskelig aktivitet. Til gengæld rummer IKT
og digitalisering store potentialer for, at vi som samfund kan opnå
betydelig større grad af bæredygtighed sammen med økonomiske gevinster.
Derfor er vi hos TDC Group optaget af hele tiden at arbejde hen
imod at gøre vores belastning af miljø og klima så lille som mulig,
samtidig med at vi gerne vil inspirere omverden til at bruge
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de digitale muligheder på en måde, der faktisk kan reducere
miljøpåvirkning, spare værdifulde ressourcer og skabe samfundsmæssige gevinster i form af eksempelvis bedre sundhed, udvidet
adgang til uddannelse og større produktivitet.
Vi har derfor formuleret en bæredygtighedspolitik med fire
dimensioner: fokus internt (minimering af ressourceforbrug),
fokus på kunderne (miljø- og energivenlige produkter), fokus på
leverandørkæden (krav om bæredygtighed i hele værdikæden og
fokus på produkters livscyklus) og fokus på samfundet (reduceret
energiforbrug og klimapåvirkning vha. kommunikationsteknologi).

Miljømål og miljøregnskab
Hos TDC Group har hensynet til miljøet i mange år været en
væsentlig prioritet i hele vores forretning. Vi følger vores
forbrug af energi og ressourcer systematisk ud fra principperne i
miljøstandarden ISO14001 og søger løbende at reducere vores
ressourceforbrug og miljøpåvirkning.
Tilbage i 2011 satte vi en målsætning om at reducere vores
CO2-udledning med hele 40% senest i 2020 set i forhold til
2010. For selv om vores forretning ikke er specielt CO2-intensiv
i forhold til andre brancher, så udgør CO2-udledning alligevel en
af vores væsentligste miljøpåvirkninger. Men faktisk opnåede vi
denne målsætning allerede i 2015. Derfor valgte vi at hæve vores
reduktionsmål for CO2-udledning fra 40% til 60% i 2020 set i
forhold til 2010.
For 2016 landede vores samlede CO2-udledning på 71.769 tons
– svarende til CO2-udledningen fra det årlige elforbrug for ca.
75.000 danske husstande. Dette udgør en stigning på ca. 2,4%
i forhold til 2015. Dette til trods for, at vores forbrug af eksempelvis fjernvarme blev reduceret med 22% og strøm med 12%.
Stigningen i CO2-udledning fra 2015 til 2016 skyldes derfor først
og fremmest, at emissionsfaktoren for CO2 fra strøm i Danmark
steg signifikant i forhold til 2015, hvor den producerede strøm var
exceptionelt klimavenlig. I forhold til 2010 har vi reduceret vores
CO2-udledning med hele 52%. Her skal det bemærkes, at TDC
Sverige ikke indgår i regnskabet for 2016, da det blev solgt fra i
årets løb. I 2015 stod TDC Sverige for knap 2,6% af den samlede
CO2-udledning for TDC Group.
Det er også vigtigt at pointere, at mens vi siden 2010 eksempelvis har reduceret vores samlede årlige forbrug af benzin og
diesel med over én million liter, så er den væsentligste kilde
til vores CO2-udledning – nemlig vores strømforbrug – kun
reduceret med 18%. Over den samlede periode har den største
drivkraft bag reduktionen af vores CO2-udledning derfor været
de markante forbedringer i emissionsfaktoren for strøm anvendt
i Danmark – til trods for udviklingen i modsat retning fra 2015 til
2016. Med andre ord er strømmen, som vi anvender, samlet set
blevet væsentlig mere klimavenlig siden 2010.
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Fremadrettet skal vi fortsætte med at arbejde struktureret og
fokuseret på at effektivisere og nedbringe vores forbrug af især
elektricitet til drift af vores forskellige netværk og datatjenester.
Udfordringen er dog at blive mere energieffektiv, samtidig med at
vi udbygger vores netværk og øger hastigheden i nettet til gavn
for både kunder og samfund som helhed. Derfor forventer vi,
at vores samlede strømforbrug forbliver nogenlunde konstant,
idet vores effektiviseringer og udbygningen af vores netværk
formentlig nogenlunde vil udligne hinanden. Samtidig forventes
der frem mod 2020 mindre forbedringer i emissionsfaktoren for
strømmen i Danmark, end vi har set siden 2010.
Ud over vores fokus på strømforbrug arbejder vi i TDC Group
løbende på at minimere forbruget af ressourcer og sikre, at en
høj andel af vores affald bliver genbrugt. Som eksempel har TDC
Group i forbindelse med udrulningen af gigabit-bredbånd indledt et
samarbejde med virksomheden DKT om at indsamle og genbruge
det udstyr, som skal udskiftes med nyt udstyr, der benytter Docsis
3.1-teknologien. Mere konkret betyder det, at når vi opsætter nyt
udstyr, sørger vi samtidig for at indsamle de brugte forstærkere,
optiske noder, kabler og pakkefiltre. Elementerne placeres i
containere forskellige steder i Danmark, og bliver efterfølgende
afhentet af virksomheden DKT til genbrug og genanvendelse – og
restmængden bliver skrottet på forsvarlig vis.
Som et andet eksempel har vi i Danmark reduceret vores samlet
papirforbrug med 41 tons i forhold til 2015, svarende til en årlig
reduktion på 15%. Dermed har vi i 2016 bragt vores forbrug af
papir ned til knap 2% af den mængde, vi anvendte tilbage i 2003.

Energieffektiviseringer
Internt i TDC Group har vi igen i 2016 gennemført projekter, der
skal sørge for, at de mest energitunge dele af vores netværk optimeres, udskiftes og løbende tilpasses kundernes efterspørgsel.
Det gælder ikke mindst vores PSTN-netværk (traditionel fastnettelefoni), hvor vi kan opnå betydelige energibesparelser ved at
konsolidere de aktive linier på færre netværksenheder. I 2016
migrerede vi knap 99.000 linier og opnåede således en energibesparelse på ca. 5.600 MWh på årsbasis. Dertil gennemførte vi
otte centralsammenlægninger, som gav en energibesparelse på
ca. 700 MWh på årsbasis.
Desuden har vi arbejdet med at genanvende varmen fra teknisk
udstyr såsom datacentre i vores tre største bygninger. Her
bruges varmepumper til at lede overskudsvarmen fra udstyret
ud til opvarmning af bygningerne, og derved kan der spares på
den energi, der ellers bruges til opvarmning. Samtidig giver det
mulighed for at spare på investeringer og energiforbrug til traditionelle køleanlæg for vores datacentre. I 2016 har vi derved kunne
spare energi svarende til ca. 12 GWh på årsbasis, og i 2017
forventer vi at tallet bliver endnu større. I den kommende tid vil
vi arbejde videre på optimeringen af selve varmeproduktionen,
eksempelvis ved som de første i Danmark at bruge en roterende
kompressor, der er ophængt i et magnetfelt. Herved bliver
produktionen fra vores varmepumper også energioptimeret.
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Internt anvender vi også i udstrakt grad de muligheder, som
teknologien stiller i udsigt for at begrænse transport, herunder
især videomøder og hjemmearbejdspladser. Ud over reduktioner
i CO2 giver disse løsninger mulighed for at udnytte tiden mere
effektivt og give bedre medarbejderforhold ved at minimere
behovet for rejsedage, hvor man er væk fra familie og venner.
Derudover har vi en transportpolitik, som tilskynder til brug
af tog og andre offentlige transportformer frem for biler. På
den baggrund kan vi konstatere, at det igen i år er lykkedes at
reducere antallet af kilometer kørt i bil. Ser vi alene på Danmark,
er vores kørsel i personbiler og lejede biler således reduceret med
over 170.000 km, uden at vi dog isolere årsagerne hertil.
Eksternt tager vi ansvar for at minimere kundernes miljøpåvirkning på en række måder, herunder ved at have tilsluttet os
en EU-baseret ‘Code of Conduct’, der opstiller krav i forhold
til energiforbruget for det bredbåndsudstyr, vi gør brug af.
Her er det især vigtigt for os at fokusere på og tage ansvar for
det forbrug af elektricitet, som vores produkter medfører hos
kunderne. Samtidig er det afgørende, at det udstyr, vi anvender,
er på forkant med både nationale og internationale krav.

Kæmpe miljøpotentiale i digitalisering
Informations- og kommunikationsteknologien (IKT), som udgør
kernen af TDC Groups forretning, rummer et enormt potentiale i
forhold til både miljø og klima. Det kan eksempelvis være gennem
øget brug af videokonferencer, der reducerer behovet for transport,
eller gennem maskine-til-maskine (M2M) teknologi, dvs. telekommunikation mellem maskiner. Dette kendes også som ”Internet of
Things” (IoT) og giver mulighed for at overvåge processer i realtid
eller måle på svært tilgængelige maskiner og derved øge effektiviteten i produktionen og reducere forbruget af naturressourcer.
Analyserapporten SMARTer2030 fra den internationale organisation
GeSI (Global e-Sustainability Initiative) – som TDC Group er medlem
af – viser, at IKT og digitalisering på globalt plan kan anvendes til
at reducere verdens klimabelastning med 20% frem mod 2030.
Dermed kunne vi faktisk holde udledningsniveauet fra 2015,
samtidig med at der skabes økonomiske gevinster på størrelse med
Kinas BNP. Dertil kommer bredere samfundsmæssige gevinster som
bedre uddannelse, øget sundhed og en fødevareproduktion, der
både er mere effektiv og mere bæredygtig.
Som beskrevet nærmere under fokusområdet Digitalt Danmark, er vi
hos TDC Group sammen med en række forskellige partnere fra den
offentlige og private sektor i fuld gang med at udvikle og implementere løsninger, der kan udnytte teknologiens muligheder til at skabe
mere miljøvenlige og bæredygtige løsninger.
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Resultater & målsætninger
Bredbånd i Danmark

2016, da det blev solgt fra i årets løb. I 2015 stod TDC Sverige for
knap 2,6% af den samlede CO2-udledning for TDC Group.

Ud over arbejdet med yderligere forbedringer i vores prisvindende mobilnet, har vi i 2016 fokuseret specifikt på opstarten af
en omfattende opgradering af vores kabel-tv-net. Dermed vil vi
inden udgangen af 2018 kunne tilbyde 50% af danske husstande
hastigheder på helt op til 1.000 Mbit/s. Vi har også udbygget
med vores DSL-netværk med nye såvel som opgraderede
forsyningspunkter.

Medarbejdertilfredshed
Den samlede trivselsscore går et point tilbage fra 77 til 76 i
forhold til den seneste store måling for hele TDC Group. I den
næste tid sætter vi derfor et intensiveret fokus på at få identificeret de nødvendige handlinger – både i det enkelte team og som
samlet arbejdsplads – som kan løfte vores trivsel og engagement
til et endnu højere niveau. Ambitionen er, at denne score skal
hæves til 79 senest i 2018. Bemærk venligst, at disse tal er
blevet justeret på baggrund af frasalget af TDC Sverige.

Kundetryghed
Når det handler om at sikre tillid og tryghed, er vores dialog med
kunderne blandt de vigtigste værktøjer. Især sammenlægningen
af YouSee og TDC Privat har i 2016 været et højt prioriteret
emne for vores kundedialog. Vi må dog konstatere, at på trods af
massiv indsats i overgangsfasen for at informere og hjælpe vores
kunder, så har disse ændringer medført en stagnering i kundetilfredsheden og en nedgang i kundetryghed i løbet af 2016.

Opfattelse af TDC Group som socialt ansvarlig
virksomhed
I løbet af 2016 er den gennemsnitlige andel af befolkningen i
Danmark, der ser TDC Group som en socialt ansvarlig virksomhed
faldet med ét procentpoint. Det bør bemærkes, at andelen af

Reduktion of CO²-udledning

befolkningen, der så positivt på TDC Group i forhold til social
ansvarlighed (35%) var markant større end andelen, der så
negativt på os (25%), mens 40% var usikre. Vi vil derfor i den
kommende tid øge vores indsats for at løfte bevidstheden om
aktiviteter inden for CSR / samfundsansvar hos TDC Group.

For 2016 landede vores samlede CO2-udledning på 71.769
tons – svarende til CO2-udledningen fra det årlige elforbrug for
ca. 75.000 danske husstande. I forhold til 2010 har vi reduceret
vores CO2-udledning med hele 52%, primært på baggrund af
forbedringer i emissionsfaktoren for strøm anvendt i Danmark.
Bemærk venligst, at TDC Sverige ikke indgår i regnskabet for
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Reduktion af CO2-udledning
60% reduktion mellem 2010 og 2020

2018
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Miljøregnskab

Emissioner (tons)

2014

2015

2016

CO2

96.887

70.081

71.769

SO2

30

22

23

NOx

68

63

56

I 2016 steg vores samlede CO2-udledning med 2,4% i forhold
til 2015 på trods af en reduktion i strømforbruget på 12%.
Stigningen i udledningen skyldes derfor først og fremmest, at
emissionsfaktoren for CO2 fra strøm i Danmark steg signifikant
i forhold til 2015. Bemærk venligst, at TDC Sverige ikke indgår i
opgørelsen for 2016. I 2015 stod TDC Sverige for knap 2,6% af

2014

2015

2016

285

292

257

Olie (GWh)

1

1

0.4

Naturgas (GWh)

2

3

2

Fjernvarme (GWh)

30

33

26

Brændstof (GWh)

38

41

47

404

278

237

63.000

66.000

66.000

El (GWh)

2014

2015

2016

Total

2.880

3.529

4.334

Genanvendelsesprocent,
total

62%

72%

76%

Genanvendelsesprocent,
brændbart

38%

42%

40%

De samlede affaldsmængder vist her er for TDC Group, mens
procenterne for genanvendelse alene vedrører vores operationer i Danmark. Størstedelen af stigningen i den samlede
affaldsmængde for 2016 skyldes afmonteringen af en større
mængde kabler i forbindelse med byggeriet af metroen i
København. Affaldsmængder fra enkelte øvrige større nedtagningsprojekter er dog ikke inkluderet i denne opgørelse.

den samlede CO2-udledning for TDC Group.

Ressourceforbrug

Affald (tons)

Data overført
(million GB)

2014

2015

2016

Danmark

3.887

5.952

8.971

Norge

28

79

325

Sverige

71

87

119

Finland

32

16

6

4.017

6.134

9.654

Total
Papir (tons)
Vand (m³)

Bemærk venligst, at data for papir og vand alene vedrører
Danmark.
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Mængderne af data, der flyttes gennem vores netværk stiger
betydeligt hvert år, især drevet af øget streaming af videoindhold.
Bemærk venligst, at tallene for Norge, Sverige og Finland alene
dækker datamængder, der er over-ført til og fra disse lande, dvs.
ikke inden for disse lande.
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