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NÅR SOCIAL ANSVARLIGHED
ER MERE END ORD

Ønsker du at løfte virksomhedens sociale ansvar (CSR) til et højere niveau, er der 
masser af muligheder for at dokumentere din indsats. Med en uafhængig gennemgang 
fra Bureau Veritas kan du vise over for alle centrale interessenter som kunder, ejere, 
medarbejdere, NGO’er mv., at I gør en særlig indsats omkring samfundsansvar.  
En indsats, der er mere end blot ord.

DOKUMENTÉR DIN CSR-INDSATS
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SYSTEMATISK LEVERANDØRSTYING
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At dokumentere ordnede forhold gennem leverandørkæden er hos mange kunde allerede et 
krav. Er det endnu ikke et krav, er det i hvert fald et godt argument i salgsforhandlingerne. 
Bliver det implementeret på den rette måde, er det både en gevinst for køber, sælger og det 
langsigtede samarbejde.

CSR AUDIT AF LEVERANDØRER
Mange virksomheder har en ”Code of Conduct”, der beskriver krav til leverandører. De mest 
progressive sikrer sig gennem audits af leverandørerne, at kravene også bliver overholdt. Et 
CSR-auditprogram sikrer en løbende overvågning af leverandører og en proaktiv håndtering 
af risici. 

Case - Grundfos: Grundfos har indført et globalt program med CSR-audits, der sikrer en 
løbende monitorering i leverandørkæden samt en konstant opfølgning på eventuelle 
problemer.

FAIR LØN OG ARBEJDSFORHOLD
Arbejdsklausuler er blevet implementeret i næsten alle offentlige byggerier, hvor der stilles 
krav om fair løn- og arbejdsforhold gennem hele leverandørkæden. Med en stikprøvekontrol 
kan din virksomhed dokumentere, at I har taget et proaktivt skridt til at sikre, at det bliver 
overholdt.

Case - Københavns Kommune: Københavns Kommune er nok den organisation i Danmark, 
som har størst erfaring med en systematisk indsats for at sikre fair løn- og arbejdsforhold. 
Siden overborgmester Frank Jensen (S) i 2014 søsatte et helt nyt inspektions- setup sammen 
med adm. direktør Jacob Færgemand, Bureau Veritas, har Bureau Veritas på vegne af 
Københavns Kommune årligt gennemført 1.400 inspektioner af løn- og arbejdsforhold hos 
kommunens leverandører. 
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SEDEX MEMBERS ETHICAL TRADE AUDIT (SMETA)
En 4 Piller SMETA audit dokumenterer ordnede forhold inden for arbejdstager- og 
menneskerettigheder, arbejdsmiljø, miljø og forretningsetik (anti-korruption, fair play etc.) 
Det er en global anerkendt ordning, der anvendes i mange forskellige industrier, men den er 
ofte et krav til leverandører til globale aktører i fødevareindustrien. 

Case - Palsgaard A/D: Palsgaard har gennemført SMETA på fabrikker I Danmark, Holland og 
Malaysia. Her er der godt gang i produktionen af Palsgaard® SA 6615. 

Der findes en række ordninger, som giver dig et håndfast bevis – et certifikat – når du lever 
op til alle krav. De væsentligste er listet her.

DS 49001 - LEDELSESSYSTEM FOR SAMFUNDSMÆSSIGT ANSVAR
DS 49001 er et ledelsessystem for virksomhedens sociale ansvar med fokus på bæredygtige 
forretningsgange og dialog med centrale interessenter. Mens den globale ISO 26000 nøjes 
med at give vejledning til indsatsen for samfundsansvar,  giver DS 49001 mulighed for at 
dokumentere sin indsats og få et certifikat.

Case - Egetæpper: I januar 2014 modtog egetæpper som den første tæppeproducent 
i verden et DS 49001-certifikatet som bevis på, at virksomheden opfylder omfattende, 
internationale krav til CSR-området.

SA8000
SA8000 er den mest anerkendte internationale standard for social ansvarlighed. Standarden 
bygger på FNs Børnekonvention, Menneskerettighedskonventionen og en række 
resolutioner fra ILO (International Labour Organisation). SA8000 opstiller 8 kriterier/krav, 
som virksomhederne skal overholde.

Case - Rice: RICE er en dansk interiør- og tilbehørsvirksomhed kendt for farverigt melamin, 
håndlavede kurve, opbevaring og glaseret keramik. RICE lever op til SA8000-standarden og 
benytter desuden Global Compact som en guideline til at drive en etisk forsvarlig forretning.

FÅ PAPIR PÅ DIN INDSATS: CERTIFICERBARE LØSNINGER
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ISO 37001 - ANITIKORRUPTION (NYHED)
ISO 37001 specificerer krav til et ledelsessystem til bekæmpelse af bestikkelse. Systemet er 
designet til at hjælpe en virksomhed med at forhindre, opdage og reagere på bestikkelse og 
overholde love og frivillige forpligtelser.

Case - Atea: Som den første virksomhed i Danmark er Atea blevet certificerret efter ISO 
37001. Dermed har it-virksomheden alle processer på plads i sit beredskab mod korruption 
og bestikkelse.

Bureau Veritas er én af verdens største virksomheder inden for test, inspektion og certifi-
cering. I Danmark hjælper 200 medarbejdere på kontorer i Fredericia, Esbjerg og Køben-
havn mere end 1.000 kunder til en systematisk indsats inden for kvalitet, miljø, arbejds-
miljø, sikkerhed og social ansvarlighed. Vi er en del af en stærk, global virksomhed med 
75.000 medarbejdere i 140 lande, som betjener 400.000 kunder.

Fair løn- og arbejdsforhold 
Katalin Christensen, Inspektør og Helle Borbjerg Hansen, Inspektør.

Øvrige CSR-ydelser
Stine Josefsen, CSR productchef, Michael Poulsen, Lead Auditor og
Jørn Jensen, Brand & Business Manager. 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

400.000+
CLIENTS

150.000+
CERTIFICATES

50+
ACCREDITATIONS

75.000+
PEOPLE


