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SOCIAL ANSVARLIGHED I PRAKSIS

Mange virksomheder, kommuner og organisationer ønsker at sikre social  
ansvarlighed, fair løn- og arbejdsforhold hos leverandører – men hvordan gør 
man det? På en  god og effektiv måde, der ikke giver unødigt arbejde – hverken 
for én selv eller  leverandøren?

Det sætter Bureau Veritas fokus på i forbindelse med et gratis gå-hjem-møde  
torsdag den 18. maj 2017, hvor vi ser nærmere på de praktiske forhold, der  
sikrer  en  effektiv  implementering, opfølgning og evaluering.

PROGRAM

13.30 - 13.45

13.45 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 15.15

16.00 

*Social ansvarlighed i praksis - uddybende info

Horsens Kommune oplever et tilflytterboom med ca. 1.000 nye borgere om året, 
og samtidigt arbejder kommunen også med at skabe gode rammer for erh-
vervslivet i kommunen. Bl.a. forsøger Horsens Kommune at sikre, at alle kom-
munens leverandører konkurrerer på lige vilkår ved at implementere arbejds-
klausuler i kontrakter og gennemføre stikprøvekontroller af overholdelsen. Hør 
mere om de praktiske erfaringer, udfordringer og forbedringspotentialer. 

Mange kommuner og virksomheder har CSR højt på agendaen – i hvert fald når 
det gælder visionerne. Men når det kommer til den praktiske implementering, 
ser virkeligheden ofte anderledes ud. Mange områder overses, når de gode hen-
sigter og visionære politikker skal implementeres, og Arriva oplever, at der ofte 
er langt fra tanke til handling. I dette debatindlæg kan du høre mere om 
oplevelserne fra Arriva, som opfordrer til større fokus på kollektiv trafik som 
løftestang for en bred vifte af kommunernes politikker og målsætning inden for 
beskæftigelse, udsatte borgere, integration, klima, m.v.

OPLÆGSHOLDERE

PRAKTISK INFORMATION

Jørn Jensen, 
Bureau Veritas 

Katalin 
Christensen, 
Bureau Veritas

Marianne Bøttger, 
Arriva Danmark 

Dato og tid: Torsdag den 18. maj 2017  
kl. 13.30-16.00

Sted: Bureau Veritas, Oldenborggade 25-31, 
7000 Fredericia 

Pris: Det er gratis at deltage, men ved udeblivelse 
uden afmelding faktureres et gebyr på kr. 500,-

Tilmelding via dette link
Sidste frist for tilmelding er den 1. maj 2017

Velkomst og introduktion til dagens tema
Ved Jørn Jensen, Brand & Business Developer,  
Bureau Veritas

Social ansvarlighed i praksis*
Ved Jesper Langkjær, Indkøbschef, 
Horsens Kommune

Inspektioner af løn- og arbejdsforhold i praksis 
Ved Katalin Christensen og Helle Borbjerg Hansen, 
Inspektører, Bureau Veritas 

Hør mere om forberedelse, gennemførsel og 
afrapportering af inspektioner - trin-for-trin.

Kaffe

Drop skåltalen og stil bedre krav i udbud**
Ved Marianne Bøttger, Corporate Affairs Direktør, 
Arriva Danmark

Tak for i dag

15.15 - 16.00

** Drop skåltalen og stil bedre krav til udbud - uddybende info

Jesper Langkjær, 
Horsens Kommune

https://bureauveritas.nemtilmeld.dk/13/


FAKTA OM BUREAU VERITAS

Bureau Veritas er verdensledende inden for test, inspektioner  og 
cerificeringsydelser. Hos Bureau Veritas Danmark er vi bl.a.  
specialister inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, psykisk  
arbejdsmiljø, fødevaresikkerhed og social ansvarlighed. Bureau  
Veritas har mere end 66.000 kompetente ansatte world wide.
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