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Miljø

FAIR ARBEJDSFORHOLD FOR ALLE

”Vi vil ikke acceptere, at håndværkere går for 40 kr. i timen på kommunens 
byggepladser. Og vi vil ikke acceptere, at vores gode leverandører med or-
den i forholdene, bliver underbudt af brodne kar, der underbetaler deres 
folk. Jeg er glad for, at det erfarne Bureau Veritas nu påtager sig opgaven 
med at tjekke, at der er fair forhold på kommunens arbejdssteder”, 

sagde overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune i forbindelse 
med lancering af ”Fair Forhold i København”.



PROAKTIV LEVERAN-
DØRSTYRING SIKRER:

Med ”Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter” er der i 2014 indført faste ram-
mer for brugen af arbejdsklausuler i Danmark, og bl.a. er staten blevet forpligtet til at følge 
ILO-konvention nr. 94. I staten, regionerne og kommunerne har langt de fleste da også alle-
rede indført disse klausuler i deres kontrakter med leverandører.

IMPLEMENTERING OG OPFØLGNING 
PÅ ARBEJDSKLAUSUL

FAIR ARBEJDSFORHOLD FOR ALLE

Minimering af risiko for 
Social Dumping

Tidlig indsats omkring 
potentielle sager

Minimering af risiko for 
dårlig omtale

Styrkelse af leverandørers 
egenkontrol

Medarbejdere med lange arbejdsdage, lav løn og 
ulovlige indkvarteringsforhold – og bagmænd, der 
scorer kassen – er desværre blevet dokumenteret i 
Danmark. Det er uacceptablet, og en systematisk le-
verandørhåndtering reducerer risikoen for gentag-
elser. Anmeldte og ualmeldte besøg med fortrolige 
medarbejderinterviews, dokumentgennemgang og 
leverandørdialog kan styrke fair arbejdsforhold for 
ansatte og skabe lige konkurrencemuligheder for le-
verandører.

Med cirkulæret er det nu specificeret, hvad det offentlige og andre kan stille krav om, og 
hvordan det kan håndhæves. En underskrift på en arbejdsklausul er et godt sted at starte, 
men for at sikre fair forhold for alle er opfølgning næste skridt. For med en dedikeret opfølg-
ningsindsats kan implementeringen af klausulen konfirmeres. Og med en proaktiv indsats 
skal man ikke vente til læsset vælter. En tidlig indsats kan være en profitabel investering, 
der sikrer fair forhold for alle. Velkommen til proaktiv leverandørstyring.

STOP UNFAIR KONKURRENCE



Alle inspektioner planlægges, forberedes, gennemføres 
og afrapporteres efter samme skabelon. Dog vil der være 
forskelle mellem en administrativ gennemgang af løn- og 
arbejdsforhold og anmeldte eller uanmeldte inspektioner, 
men målet vil være det samme: at afdække om løn- og ar-
bejdsvilkår overholdes på den enkelte arbejdsplads.

INSPEKTIONER TRIN FOR TRIN

Lønsedler

Timeregistreringer

E-indkomstkvitteringer

Opholds- og arbejdstil-
ladelser

Ansættelsesbeviser

Basale forhold omkring
arbejdsmiljø, sikkerhed 
og sundhed

Forhold omkring

lærlingekontrakter

Arbejdskadeforsikring

Pensionsindbetaling

Indbetaling af feriepenge

Når Bureau Veritas’
indsatsteam validerer
leverandørens overholdelse
af arbejdsklausuler tjekkes
forhold som f.eks.:
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Fair forhold for alle skal sikres i samarbejde mellem flere aktører. 

Opdragsgiver – privat eller offentlig – skal være konkrete i sine krav til leverandører og 
sikre en systematisk dokumentation, styring og opfølgning på krav. Ofte vil kravene være 
beskrevet i en arbejdsklausul, som vedlægges kontrakten og underskrives af opdragsgiv-
erens hovedleverandører.

IMPLEMENTERING OG OPFØLGNING 
PÅ ARBEJDSKLAUSUL
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Hovedleverandører skal dokumentere ordnede forhold og sikre en systematisk håndte-
ring af opdragsgiverens krav – både internt i egen virksomhed og hos kæden af virksom-
hedens underleverandører.Kædeansvaret er placeret hos hovedleverandøren, og eventu-
elle sanktioner bliver rejst mod netop denne part. 

Underleverandører skal sætte sig ind i opdragsgiveren og hovedleverandørens krav og 
levere dokumentation for, at virksomhedens medarbejdere overholder kravene.

Indsatsteamet skal gennem stikprøvekontrol undersøge de faktiske forhold og dokumen-
tere i hvor høj grad opdrags giverens krav er overholdt af alle parter i hele kæden.

Indsatsteamet

Opdragsgiver

Hovedleverandører

Underleverandører
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Opdragsgivers arbejdsklausul med krav til hovedleverandør 
I arbejdsklausulen beskrives hele aftalegrundlaget inklusiv forhold om løn og 
arbejdsvilkår mv.

Kædeansvar gennem hele leverandørkæden
Er der indført kædeansvar i arbejdsklausulen, er det hovedleverandøren, som 
over for opdragsgiver er ansvarlig for, at arbejdsklausulens krav overholdes af 
alle led i leverandørkæden.

Opfølgning og overvågning
Opdragsgiver laver aftale med inspektørteamet om at validere, at arbejdsklau-
sulen på opdragsgiverens arbejdspladser overholdes. De to parter aftaler et 
sæt af retningslinjer for gennemførsel af inspektioner, der ofte vil indeholde en 
risikoanalyse, som stikprøveudvælgelsen tager udgangspunkt i.

Gennemførsel af inspektioner
Inspektionsteamet gennemfører inspektioner af udvalgte leverandører, hvor 
leverandørenes evne til at overholde aftaleklausulen gennemgås. Her laves 
anmeldte og uanmeldte inspektioner, hvoraf faktorer med betydning for ar-
bejds- og lønforhold gennemgås. Dette sker ved dokumentgenemgang, for-
trolige interviews og observationer.

Rapporter og konklusion
Resultaterne bliver dokumenteret i en rapport, som opdragsgiver anvender til 
eventuelle sanktioner, dialog og til at forbedre det fremtidige leverandørsam-
arbejde. Hvis in-
spektørerne op-
lever alvorlige
overskridelser af
arbejdsklausulen,
afrapporteres
dette straks til 
opdragsgiver, som 
beslutter eventuel-
le sanktioner.
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BUREAU VERITAS OG
LEVERANDØRSTYRING:

Den rette partner kan betyde en verden til forskel i ud-
viklingen af en systematisk leverandørstyring. Bureau 
Veritas har erfaring med udvikling, implementering og 
drift af leverandørstyringssystemer, og vi kan være 
med dig i alle faser. Vi har erfaring fra kommuner og 
virksomheder i Danmark til nogle af de største kon-
cerner i hele verden. Vi gennemfører mere end 4.000 
inspektioner og audits alene i Danmark, og vi har kom-
petente medarbejdere, der har erfaring fra forskellige 
former for uafhængige Corporate Social Responsibility
(CSR)-inspektioner. Desuden har vi et netværk af 
mere end 75.000 kolleger i 140 lande, som står klar til 
at hjælpe dig.

EN VERDEN TIL FORSKEL

FAIR ARBEJDSFORHOLD FOR ALLE

og drift af systematisk 
leverandørstyring.

Kompetencer inden for 
audit og inspektion af 
Corporate Social 
Responsibility (CSR).

Indsigt i løn- og ansæt-
telsesforhold, CSR,
internationale standarder 
og konventioner.

Mere end 1.000 kunder i 
Danmark som
f.eks. kommuner, region-
er, myndigheder, private 
virksomheder og globale
koncerner.

Gennemfører kurser og 
driver netværk inden 
for leverandørstyring og 
CSR.



KOMMUNIKATION OG 
DIALOG SKABER UDVIKLING

Inspektionerne skal være velforberedte,
grundige og give et så præcist billede af de 
faktiske forhold som muligt, men de bliver 
aldrig et mål i sig selv. Det overordnede 
mål er at sikre overholdelse af arbejds-
klausulen og skabe fair vilkår for alle an-
satte og lige konkurrencemuligheder for 
leverandører.

Dette opnås bedst gennem kommunika-
tion, dialog og leverandørudvikling. Uaf-
hængige leverandørinspektioner er et 
effektivt værktøj, der kan facilitere denne 
udvikling og sikre, at dialogen foregår på 
en objektivt grundlag. Et veldokumenteret, 
fælles udgangspunkt er det første skridt 
i udviklingen af stærke leverandørrela-
tioner.

FAIR ARBEJDSFORHOLD FOR ALLE

BUREAU VERITAS’ UVILDIGE
INSPEKTIONSTEAM SIKRER:

En objektiv afdækning af de 

faktiske forhold

En uvildig gennemgang af dit system 

til leverandørstyring

Et fælles grundlag for den videre
leverandørudvikling

Overblik og et faktuelt beslutnings-
grundlag

Et effektivt og målrettet setup

En proaktiv og tidlig indsats

Kompetente inspektører med erfaringer
fra lignende opgaver

Inspektionsteamets indsats skræddersys
til den aktuelle opgave og kan indeholde

Rådgivning og risikovurdering

Træning og uddannelse

Inspektioner af særlige områder,
projekter mv.

Ad hoc-inspektioner, når behovet opstår

Abonnementsordning med f.eks. hotline.



FORTÆL VERDEN, HVAD DU GØR GODT

100.000+
CUSTOMERS WORLDWIDE

150.000+
CERTIFICATES

50+
ACCREDITATIONS WORLDWIDE

6.400+
AUDITORS
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Hvis du gør noget godt, er der ingen grund til at holde det hemmeligt. Med Bureau Veritas 
kan du dokumentere din indsats inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og social 
ansvarlighed, så det bliver synligt for alle dine vigtigste interessenter.

Med en proaktiv indsats kan du minimere risikoen for ubehagelige overraskelser og sikre 
en bæredygtig udvikling. Samtidigt giver etsystematisk, vedholdende fokus forbedrede re-
sultater, så du bliver endnu bedre til det, som du gør godt. En systematisk indsats betaler 
sig. Med Bureau Veritas kan du både styrke og dokumentere din indsats.

FAKTA OM BUREAU VERITAS

Danmarks største virksomhed inden for inspektion, certificering og rådgivning
Specialister inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, fødevaresikkerhed og social 
ansvarlighed

160 medarbejdere på kontorer i København, Fredericia, Kolding og Esbjerg

Mere end 62.000 medarbejdere fordelt på 1.000 kontorer og laboratorier i 140 lande, 
som betjener 400.000 kunder

Vil du vide mere om, hvad Bureau Veritas kan gøre for dig? Så se mere på 
www.bureauveritas.dk eller ring på 77 31 10 00


