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Ny CSR-strategi
Det er vigtigt for os, at vores CSR-indsats hænger tæt sammen med virksomhedens forretningsstrategi
og strategiske mål såvel som med vores væsentligste interessenters krav og forventninger. Danske Spils
CSR-strategi indeholder derfor de emner, som har den største betydning for virksomheden, og som
dækker vores interessenters forventninger til os som ansvarlig spillevirksomhed og vores forpligtigelse i
forhold til FN Global Compact.
Vi arbejder løbende med alle emner nævnt i politikken, men i strategiperioden (2013 – 2015) vil vi have
særligt fokus på følgende:
•
Sikre ansvarligt spil
•
Skabe et sikkert spillemiljø
•
Sikre en ansvarlig leverandørstyring
•
Reducere miljøpåvirkningen.
Baggrunden for valget af disse temaer som strategiske fokusområder er, at de har en særlig vigtig
betydning for Danske Spil de kommende år. Derudover er der tale om områder, hvor vi har mulighed for
at gøre en markant indsats. Vi vil nedenfor motivere valget af de fire fokusområder.
Sikre ansvarligt spil
Formålet med dette strategiske fokusområde er at blive anerkendt som en ansvarlig aktør på
spillemarkedet. Netop i kraft af ansvarlighed har Danske Spil mulighed for at differentiere sig fra de
øvrige aktører på markedet, og positionen som den ansvarlige spiludbyder er central for Danske Spils
brand. Samtidig betyder vores ejerforhold, at vores interessenter har særligt høje forventninger til os på
dette område – ikke mindst når det gælder ludomani, udsatte grupper samt børn og unge.
Skabe et sikkert spillemiljø
Det er centralt, at spillerne har tillid til, at de hos Danske Spil kan spille i et sikkert og trygt miljø, hvor
man ikke er udsat for aftalt spil og match-fixing. Endvidere er det væsentligt, at Danske Spil ikke kan
mistænkes for (indirekte) at bidrage til hvidvaskning af penge fra kriminalitet.
Manglende tillid vil være underminerende for Danske Spils brand og langsigtede forretning og udgør en
markant risiko for virksomheden. Vores fokus på at skabe et sikkert spillemiljø skal samtidig være
proaktiv for at sikre en positiv afsmitning på brandet.
Sikre en ansvarlig leverandørstyring
Som statsligt aktieselskab er der en forventning fra interessenterne om, at Danske Spil stiller krav til sine
leverandører i forhold til at overholde væsentlige CSR- og sikkerhedsmæssige krav. En negativ sag på
dette område vil være til skade for Danske Spils brand og ikke mindst markant påvirke vores position
som den ansvarlige spiludbyder. Området udgør i særlig grad en risiko på grund af vores manglende
styring og kontrol af virksomhedens leverandører samt den stigende udlicitering af spilplatforme. Når der
bliver mindre direkte kontrol, er det vigtigt at sikre, at leverandørne opfører sig ansvarligt.
Reducere miljøpåvirkningen
Bestyrelsen har en forventning om, at Danske Spil adresserer sine miljø- og klimamæssige påvirkninger
proaktivt. Der er i dag ikke en samlet indsats i forhold til at reducere det miljø- og klimamæssige
fodaftryk, hvilket betyder, at der er gode muligheder for at opnå hurtige og markante forbedringer - også
på kort sigt.
En strategisk miljø- og klima/ressourceindsats er samtidig relevant i forhold til at reducere
driftsomkostningerne.
Der er til hvert af de strategiske fokusområder udarbejdet handlingsplaner med specifikke mål, som vi
ønsker at opfylde inden udgangen af strategiperioden.

