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CSR redegørelse 2014 - Kemp & Lauritzen koncernen 

Der arbejdes aktivt for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne i 

koncernen og samtidig er det hensigten at minimere belastningen af miljøet mest 
muligt. En del af koncernens arbejde dokumenteres gennem denne redegørelse for 

CSR, der indgår som en integreret del af forretningsaktiviteterne i koncernen og 
prioriteres højt. 

Vi har til stadighed fokus på at forbedre vores bæredygtighedsprincipper og arbejder 

løbende på, at videreudvikle og implementere nye politikker i koncernen, til gavn for 
både medarbejdere, interessenter og det omgivende miljø. 

Vi tilstræber derfor en åben dialog og kommunikation i hele organisationen og i 
særdeleshed med vores samarbejdspartnere, for kun i fællesskab kan vi opnå det 
bedste resultat. 

Der er gennem årene arbejdet ambitiøst med vores samfundsansvar, men dog stadig 
med realistiske mål, således at vi fremstår troværdige og hele tiden bevæger os i den 

rigtige retning. 

Vi ser på arbejdet med social ansvarlighed, som en løbende proces, hvor vi hele tiden 
har mulighed for at flytte grænserne og blive bedre til at værne om samfundet. 

CSR-politikken1 og redegørelsen er nogle af vores muligheder for at kommunikere 
vores holdninger og belyse vores indsats, samtidig er det med til at styrke vores 

forretningsaktiviteter ved at tiltrække og fastholde interessenter. 

I 2013 har vi haft fokus på at forbedre nedennævnte områder, uden dog at være 

begrænset til disse. Disse fokusområder er blot fællesnævnere på koncernniveau, ud 
over hvad der er arbejdet med i de respektive selskaber sideløbende hermed. 

                                       
1 Koncernens CSR-politik kan findes på www.kemp-lauritzen.dk 
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Arbejdsmiljø - Ulykkesfrekvens og fraværsgrad 

For at sikre sunde og velordnede forhold involveres medarbejderne i udarbejdelse af 

arbejdspladsvurderinger, hvor arbejdet risikovurderes, prioriteres og behandles på 
forsvarlig vis. Arbejdet er i alle led planlagt og risikovurderet, således at det kan 

udføres arbejdsmiljø- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 
Det er essentielt for os, at medarbejderne forlader arbejdspladsen i samme fysiske og 
psykiske tilstand, som da de mødte. 

Vi arbejder løbende og målrettet på at udvikle medarbejdernes kompetencer – også 
når det gælder arbejdsmiljø og sikkerhed. Derfor sikrer vi at medarbejderne, udover 

lovpligtige uddannelser, overordnet set får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig 
oplæring og instruktion, samt den fornødne efteruddannelse, således at de besidder 
den nødvendige viden og erfaring, der skal til for at udføre den givne arbejdsopgave. 

Ulykkesstatistikken for de seneste tre år fordeler sig således: 

Samlet for koncernen: 

Arbejdsmiljø1) 2011 2012 2013 

Antal ulykker 2) 64 64 54 

Ulykkesfrekvens 3) 29,6 26,2 26,0 

Fraværsgrad 4) 1,8 2,1 2,0 

Antal medarbejdere i alt 1901 1917 1808 

1) Time- og månedslønnede samt lærlinge 

2) Antal ulykker med fravær udover tilskadekomstdagen  

3) Ulykker pr. 1 million arbejdstimer 

4) Fraværstimer pr. 1.000 arbejdstimer 

Seneste ulykkesstatistik fra DA for 2012 angiver, at vi med en ulykkesfrekvens på 

26,2 ligger under branchegennemsnittet på 29,6, samt en fraværsgrad på 2,1 mod 
3,0 for delbranchen Bygningsinstallation. 
 

Kemp & Lauritzen A/S: 

Arbejdsmiljø1) 2011 2012 2013 

Antal ulykker 2) 29 29 19 

Ulykkesfrekvens 3) 24,6 20,9 15,0 

Fraværsgrad 4) 1,4 1,5 0,5 

Antal medarbejdere i alt 975 1141 1092 

1) Time- og månedslønnede samt lærlinge 

2) Antal ulykker med fravær udover tilskadekomstdagen  

3) Ulykker pr. 1 million arbejdstimer 

4) Fraværstimer pr. 1.000 arbejdstimer 

 

L&H-Rørbyg A/S: 

Arbejdsmiljø1) 2011 2012 2013 

Antal ulykker 2) 18 22 23 

Ulykkesfrekvens 3) 31,9 37,3 44,1 

Fraværsgrad 4) 2,1 2,6 3,9 

Antal medarbejdere i alt 475 501 447 

1) Time- og månedslønnede samt lærlinge 

2) Antal ulykker med fravær udover tilskadekomstdagen  

3) Ulykker pr. 1 million arbejdstimer 

4) Fraværstimer pr. 1.000 arbejdstimer 
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Glenco A/S: 

Arbejdsmiljø1) 2011 2012 2013 

Antal ulykker 2) 17 13 12 

Ulykkesfrekvens 3) 40,6 57,4 42,1 

Fraværsgrad 4) 2,4 4,4 5,3 

Antal medarbejdere i alt 451 275 269 

1) Time- og månedslønnede samt lærlinge 

2) Antal ulykker med fravær udover tilskadekomstdagen  

3) Ulykker pr. 1 million arbejdstimer 

4) Fraværstimer pr. 1.000 arbejdstimer 
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Sygefravær 

Direktionen besluttede i 2010 at implementere MedHelp i koncernen. MedHelp er 

nordens største leverandør af sygdoms- og sundhedsrådgivning og leverer 
sundhedsfaglig rådgivning i Sverige, Finland og Danmark. 

I tilfælde af sygdom eller barn syg skal virksomhedernes medarbejdere kontakte 
MedHelp’s døgnåbne rådgivningscenter for at sygemelde sig. Efter endt 
sygdomsforløb skal medarbejderen tilsvarende raskmelde sig til MedHelp. 

Relevante informationer sendes efterfølgende fra MedHelp til udvalgte personer i 
respektive virksomhed via mail og/eller SMS. 

Samtlige medarbejdere i MedHelp’s rådgivningscenter er erfarne sygeplejersker, som 
er kompetente til at gå i dialog med medarbejderen om symptomer, sygdom og 
effektiv behandling. 

Fordelene for virksomhederne er, gennem forebyggende dialog og effektiv personlig 
opfølgning, at der skabes et mere trygt og positivt arbejdsmiljø og at få nedbragt 

sygefraværet. Desuden spares værdifuld tid for ledere og administrativt personale til 
registrering af sygemeldinger og sygefraværsstatistikker kan genereres øjeblikkeligt i 
systemet. Muligheden for planlægning forbedres desuden væsentligt gennem en tidlig 

advisering via mail eller SMS. 

For medarbejderen er fordelene, at der er mulighed for at sygemelde sig telefonisk 

døgnet rundt, 365 dage om året, til en erfaren sygeplejerske og samtidig modtage 
kvalificeret råd og vejledning om behandling, hvis det ønskes. Ordningen tilgodeser 

ikke alene medarbejderen, men også dennes nærmeste familie i tilfælde af, at der er 
behov for råd og vejledning om sygdom og symptomer. Dialogen mellem MedHelp og 
medarbejder er selvfølgelig fortrolig. 

Samtlige fraværsmeldinger registreres i MedHelp portalen, hvor Kemp & Lauritzen 
genererer statistikker over fraværsårsager, som f.eks. muskel- og skeletbesvær, 

stress, psykiske sygdomme eller fortroligt, hvis medarbejderen ikke ønsker at oplyse 
om fraværsårsagen. Oplysninger i forhold til medarbejdere behandles fortroligt. 

Fraværsstatistikken for de seneste tre år fordeler sig som følger2: 

 

Samlet for koncernen: 

Sygefravær 1) 2011 2012 2013 

Sygefravær i % 

(produktion) 2) 
4,02 4,08 4,19 

Sygefravær i % 
(funktionærer) 

2,99 2,83 2,33 

Antal medarbejdere 
(produktion) 2) 

1416 1442 1315 

Antal medarbejdere 
(funktionærer) 

485 475 493 

1) Sygefravær omfatter fravær relateret til egen sygdom, barn syg og arbejdsulykker. Der tages ikke højde for ferie i statistikkerne, så arbejdsdage udgør pr medarbejder ca. 253 dage om året. 

2) Produktion omfatter alle time- og månedslønnede, herunder faguddannede, specialarbejdere samt smede og lærlinge. 

Seneste fraværsstatistik fra DA for 2012 angiver, at vi med et fravær for produktion 
og funktionærer på hhv. 4,08 og 2,83 ligger over branchegennemsnittet på 4,0 og 2,5 

for delbranchen Bygningsinstallation. 

 

                                       
2
 Statistikken er korrigeret for ny opgørelsesmetode, ift. foregående års opgørelser, da der i denne opgørelse udelukkende anvendes grundlaget fra MedHelp. 
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Kemp & Lauritzen A/S: 

Sygefravær 1) 2011 2012 2013 

Sygefravær i % 
(produktion) 2) 

4,41 3,95 4,25 

Sygefravær i % 
(funktionærer) 

2,99 2,84 2,54 

Antal medarbejdere 

(produktion) 2) 

746 884 825 

Antal medarbejdere 
(funktionærer) 

229 257 267 

1) Sygefravær omfatter fravær relateret til egen sygdom, barn syg og arbejdsulykker. Der tages ikke højde for ferie i statistikkerne, så arbejdsdage udgør pr medarbejder ca. 253 dage om året. 

2) Produktion omfatter alle time- og månedslønnede, herunder faguddannede, specialarbejdere samt smede og lærlinge. 

 

L&H-Rørbyg A/S: 

Sygefravær 1) 2011 2012 2013 

Sygefravær i % 
(produktion) 2) 

3,67 4,38 4,62 

Sygefravær i % 
(funktionærer) 

2,86 3,28 2,14 

Antal medarbejdere 
(produktion) 2) 

380 398 337 

Antal medarbejdere 

(funktionærer) 

95 103 110 

1) Sygefravær omfatter fravær relateret til egen sygdom, barn syg og arbejdsulykker. Der tages ikke højde for ferie i statistikkerne, så arbejdsdage udgør pr medarbejder ca. 253 dage om året. 

2) Produktion omfatter alle time- og månedslønnede, herunder faguddannede, specialarbejdere samt smede og lærlinge. 

 

Glenco A/S: 

Sygefravær 1) 2011 2012 2013 

Sygefravær i % 
(produktion) 2) 

3,94 3,54 4,20 

Sygefravær i % 
(funktionærer) 

2,50 2,76 1,62 

Antal medarbejdere 
(produktion) 2) 

290 160 153 

Antal medarbejdere 
(funktionærer) 

161 115 116 

1) Sygefravær omfatter fravær relateret til egen sygdom, barn syg og arbejdsulykker. Der tages ikke højde for ferie i statistikkerne, så arbejdsdage udgør pr medarbejder ca. 253 dage om året. 

2) Produktion omfatter alle time- og månedslønnede, herunder faguddannede, specialarbejdere samt smede og lærlinge. 
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Kompetenceudvikling 

I fortsættelse af tidligere års uddannelsesprogram for virksomhedens afdelings-, 

projekt- og serviceledere, er koncernens afdelingsledere i gang med yderligere et 
udviklingsprogram. 

Lederudviklingsforløbet er udviklet i tæt samarbejde med en udbyder, som også har 
trænet vores projekt- og serviceledere i ledelse og generel forretningsforståelse i 
2012/2013. 

Målet er, at gøre koncernens gode ledere til endnu bedre ledere, med fokus på at 
skabe forretningsmæssige resultater og ledelsesmæssige gennembrud, samt at 

udvikle kompetencer indenfor planlægning, kommunikation, målsætning, ledelse, 
selvledelse, projektledelse, risikostyring og motivation. 

Det er en væsentlig strategisk beslutning fra direktionen, at koncernens 

medarbejdere skal være rustet til både de faglige, men også i høj grad de personlige 
udfordringer, gennem en løbende kompetenceudvikling, så kvaliteten i 

opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Målet er at omsætte viden, færdigheder og 
holdninger til hensigtsmæssige handlinger samt at erhverve nye metoder og 
værktøjer, som kan omsættes til praksis. 

 

Ydermere har samtlige arbejdsmiljøgrupper i koncernen deltaget i et kursusforløb, 

tilrettelagt i samarbejde med arbejdsmiljørådgivningsvirksomheden Cowi. 

Kursusindholdet bestod af: 

 Psykisk førstehjælp: 

o At blive klar på rollen som psykisk førstehjælper 

o At forstå arbejdsulykken som krise, viden om psykiske reaktioner hos 

skadelidte og hos kolleger 

o At kende og afprøve psykisk førstehjælp og defusing 

o At få kendskab til debriefing og andre hjælpemuligheder 

 Stress: 

o At blive klædt på til at forebygge og afhjælpe stress 

o At få viden om stress, årsager og forebyggelsen 

o At kende og afprøve dialogværktøjer  

o At få kendskab til professionelle hjælpemuligheder 

Forløbet var tilrettelagt på baggrund af behov for kompetenceudvikling i 
arbejdsmiljøgrupperne, fordi der de senere år har været skærpet fokus på psykisk 

arbejdsmiljø. 
Der var stor indlevelse fra kursisterne under afviklingen og overvejende positive 

evalueringer af kurserne. 
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Ligestillingspolitik 

I lovgivning om politik og måltal for bestyrelsens og ledelsens kønsmæssige 

sammensætning, er der indført en forpligtelse for virksomhederne til, i nedskrevne 
politikker, at forholde sig til, hvordan andelen af det underrepræsenterede køn i 

bestyrelse og ledelse øges samt at opstille måltal herfor. 

På baggrund af dette er der udarbejdet en ligestillingspolitik for Kemp & Lauritzen 
koncernen. Formålet med de nye regler er at fremme en mere ligelig fordeling af 

mænd og kvinder i bestyrelse og ledelse. 

Ligestillingspolitikken omhandler derfor en beskrivelse af koncernens bestræbelser 

for, at sikre en mere ligelig kønsmæssig sammensætning. Øvrige personalepolitikker 
vedrørende ligestilling og mangfoldighed er beskrevet i koncernens CSR-politik og 
Code of Conduct (CoC). 

Koncernen rapporterer om indsatsen med at fremme ligestillingen i bestyrelse og 
ledelse i årsrapporten. Der vil blive redegjort for status på opfyldelse af det opstillede 

måltal og koncernens politik, for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i de 
øvrige ledelseslag. 
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Indkøb – ansvarlig leverandørstyring 

Det er vigtigt for os, at vi selv gør en positiv forskel i relation til at skabe en 

bæredygtig udvikling, men uden hensyntagen til den belastning af miljøet som ligger i 
forsyningskæden, har det kun begrænset effekt. 

Vi gør derfor vores til at sikre, at de produkter vi anvender fremstilles under de rigtige 
forhold i relation til vores samfundsansvar. 

Indkøb til anlægsopgaver og serviceforpligtelser følger selskabernes respektive 

indkøbsguides og vi forlanger dokumentation fra leverandører og underentreprenører 
for deres stillingtagen til bl.a. etiske retningslinjer og socialt ansvar. 

Såfremt der er leverandører, som ikke lever op til koncernens ambitionsniveau, vil vi 
arbejde mod at sikre acceptable forhold, disse forhold vil blive stipuleret i tæt 
samarbejde med leverandøren. 

En afvikling af samarbejdet kan, som sidste udvej, blive konsekvensen, såfremt 
leverandøren ikke ønsker at indfri vores krav og forventninger til social ansvarlighed. 

Carbon 20 og Grøn Initiativpris 2013 

I forbindelse med renoveringen af hovedkontoret på Roskildevej 12 i Albertslund, har 

Kemp & Lauritzen koncernen indgået en aftale omkring deltagelse i Carbon 20 
projektet. 

Carbon 20 har til formål at styrke kommuner og virksomheder i at finde nye veje til at 

reducere udslippet af CO2 og andre drivhusgasser, så vi får et bedre klima. 

Det vil Carbon 20: 

 Engagere mindst 100 virksomheder til at arbejde målrettet med CO2-
reduktioner. Målet er at nå en samlet reduktion på 20 % inden projektets 
afslutning i 2013. 

 Udvikle modeller for, hvordan kommuner og virksomheder samarbejder om 
klimatiltag i virksomhederne. 

 Udvikle redskaber, der kan understøtte klimainitiativer mellem kommuner og 
virksomheder. 

 Udvikle en række guidelines til kommunerne, der kan støtte og motivere 

virksomhederne i at foretage klimavenlige initiativer. 

 Belyse klimamæssige snitflader mellem kommuner og erhvervsliv. Formålet er, 

at kommunerne bedre understøtter klimainitiativer i virksomhederne; også i 
forbindelse med den fysiske planlægning, transport, energi, 
bygningsvedligeholdelse, renovering og offentlige indkøb. 

Projektet løb fra 1. januar 2011 til 31. december 2013. Projektet støttes af EU LIFE+ 
midler. 

Kemp & Lauritzen modtog Grøn Initiativpris 2013 for virksomheder. Grøn Initiativpris 
er stiftet for at anerkende de arbejdspladser, der gør en særlig indsats for miljøet, og 

for at fremhæve dem til inspiration for andre. 

  

http://www.carbon20.dk/
http://ec.europa.eu/environment/life/
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Politikker vedr. menneskerettigheder og reduktion af 
klimapåvirkninger 

Code of Conduct (CoC) 

Igennem flere år har de etiske retningslinjer, som ledelsen forventer at der ageres 

efter, været implementeret i koncernen, for nye såvel som eksisterende 
medarbejdere. Således at vi som koncern fremstår som en troværdig og 

ansvarsbevidst samarbejdspartner, i relation til vores samfundsansvar. 

Det er vigtigt for os at sikre, at koncernens Code of Conduct3 når ud til 
medarbejderne, da det er de værdier og standarder som direktionen gerne vil have at 

medarbejderne lever op til, når de repræsenterer koncernen. 

Koncernens CoC bygger på hensyn til menneskerettigheder, miljø, diskrimination, 

arbejdsmiljø, forretningsprincipper og interessekonflikter. 

Koncernen overholder til hver en tid gældende love, regler, internationale 
konventioner og relevante anbefalinger fra internationale organisationer, men et af 

formålene med koncernens Code og Conduct er, at vi alle bidrager med mere end 
loven foreskriver. 

Miljøpolitikker 

Hvert selskab har udarbejdet en miljøpolitik, som beskriver de samlede hensigter og 
retningslinjer for den respektive organisation i relation til miljøpræstationer. 

Politikkerne afspejler selskabernes forpligtelse til at overholde relevante lovmæssige, 
interessenters og egne krav, samt at sikre løbende forbedringer. 

CO2 neutralt website 

Koncernen er tilsluttet www.ingenco2.dk, for at neutralisere CO2 udledningen, som 
brugen af koncernens hjemmeside giver. 

Brugen af internettet udleder generelt store mængder CO2 grundet strømforbruget. 
Der bruges strøm til serverne bag hjemmesider, men især også hos brugerne 

(computere, skærme, modem m.m.). 

Ved at deltage i dette initiativ, har koncernen neutraliseret CO2-udledningen fra 
brugen af hjemmesiden. Det har en positiv indvirkning på klimaet! 

 

Indkøb af miljørigtigt IT-udstyr 
Koncernens indkøbsfunktion for IT-udstyr prioriterer at købe energieffektive produkter 

(Energy Star-mærkede4), således at strømforbruget både ved brug, men også ved 
standby, minimeres mest muligt. 

Desuden sikres det ved indkøb af toner til kopimaskiner og printere, at der ved 

returnering af brugte tonerkasetter til leverandøren er mulighed for direkte og portofri 
forsendelse, således at succesraten for genbrug af disse er højest mulig.

                                       
3 Koncernens Code of Conduct kan findes på www.kemp-lauritzen.dk. 
4
 ENERGY STAR er en frivillig udstyrsmærkning, som identificerer udstyr, der opfylder visse standarder for energieffektivitet. 

http://www.ingenco2.dk/
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CSR redegørelse 2014 

Arbejdsmiljø og sygefravær 

Der vil fortsat være opmærksomhed på at minimere sygefraværet og 
ulykkesfrekvensen for koncernens medarbejdere i 2014. Statistikker for både 

sygefravær, ulykkesfrekvens og fraværsgrad vil blive udarbejdet for 2014. 
Selskaberne vil hver især fokusere på de typer af arbejdsulykker som udgør en øget 
risiko eller som er højest repræsenteret og forsøge at minimere disse til det ønskede 

niveau. Det gøres bl.a. ved en kortlægning af særligt risikobetonet arbejde i 
arbejdsmiljøudvalgene og afdelingerne, samt ved at udpege fokusområder, hvor der 

er behov for forebyggende tiltag til at nedbringe uønskede hændelser. 

 

Personalepolitikker 

Der har de seneste år været øget fokus på udarbejdelse og ajourføring af 
personalepolitikker og denne linje følges i 2014 op af en lærlingepolitik. 


