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Redegørelse om samfundsansvar 2017 - Kemp & Lauritzen A/S 

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

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

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

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

løbende på, at videreudvikle og implementere nye politikker i virksomheden, 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-politikken og redegørelsen om samfundsansvar er nogle af de muligheder vi 
har, 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 2017 har vi haft fokus på at forbedre nedennævnte områder, uden dog at være 
begrænset til disse. Disse fokusområder er blot en del af de proaktive eller 
forebyggende tiltag, der er arbejdet med i virksomheden i 2017. 
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Samfundsansvar (CSR-politik og Code af Conduct) 

Kemp & Lauritzen A/S' CSR-politik omhandler virksomhedens vilje til frivilligt at 
bidrage til at handle ansvarligt, hvad angår et globalt og samfundsmæssigt 
perspektiv, bl.a. ved at tage hensyn til menneskerettigheder, 

arbejdstagerrettigheder, sociale vilkår, miljø og arbejdsmiljø. 

CSR er en integreret del af Kemp & Lauritzen A/S' daglige forretningsaktiviteter og 

det er vores intention, at være på forkant med udviklingen i samfundet og til hver en 
tid at følge lovgivning og etiske retningslinjer. 

CSR er for Kemp & Lauritzen A/S ensbetydende med, at vi ud fra vores kompetencer 
og strategiske overvejelser, frivilligt tager initiativ til at beskytte vores samfund og 
miljøet og løbende søger at forbedre vores aktive arbejde for omgivelserne og 

medarbejderne. 

Det er naturligt og vigtigt for os, som innovativ og ansvarlig virksomhed, at være 

ledende og sætte standarden i branchen og for vores medarbejdere. Vi ønsker at 
være en attraktiv arbejdsplads for de cirka 2.000 medarbejdere, som er beskæftiget 
i virksomheden. Vi ønsker endvidere at tage aktivt ansvar for samfundet ved fx.: 

 at sikre ansvarlig leverandørstyring, således at vores leverandører 
dokumenterer overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder 

og samarbejder med virksomheden om at forbedre sociale og miljømæssige 
forhold. 

 at tage hensyn til og forbedre ansættelsesforhold, personlige aspekter, 

mangfoldighed, ligestilling og arbejdsmiljøet. 

 at arbejde systematisk med at implementere og forbedre virksomhedens 

ledelsessystemer, herunder arbejdsmiljø og miljø. 

 at støtte og respektere beskyttelsen af internationalt anerkendte 
menneskerettigheder. 

 at bl.a. via leverandørstyring sikre, at vi ikke medvirker til krænkelser af 
menneskerettighederne. 

 at modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. 

 

Code of Conduct 

Virksomhedens Code of Conduct1 (CoC) bygger på hensyn til menneskerettigheder, 
miljø, diskrimination, arbejdsmiljø, forretningsprincipper og interessekonflikter. 

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

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

ansvarsbevidst samarbejdspartner, i relation til vores samfundsansvar. 

Det er vigtigt for os at sikre, at virksomhedens CoC når ud til medarbejderne, da det 
er de værdier og standarder, som direktionen gerne vil have at medarbejderne lever 

op til, når de repræsenterer virksomheden. I den forbindelse har den interne 
juridiske afdeling forestået undervisning i bl.a. antikorruption og konkurrenceregler, 

herunder med understregning af sanktioner ved overtrædelse af disse. 

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

                                       
1 Kemp & Lauritzens Code of Conduct kan findes på www.kemp-lauritzen.dk. 

 

http://www.kemp-lauritzen.dk/
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formålene med virksomhedens CoC er, at vi alle bidrager med mere end loven 
foreskriver. 
 

Ligestilling 

Ligestilling handler for virksomheden om tilsikringen af lige rettigheder og 

muligheder, herunder lige adgang til karrieremuligheder og ledelsesstillinger, ligeløn 
for det samme arbejde, kompetenceudvikling, hensyntagen til medarbejdernes 
forskellige behov mm., så et godt arbejdsmiljø fortsat sikres på alle niveauer i 

organisationen. 
Kemp & Lauritzen A/S tilstræber en tilstrækkelig fremdrift i udviklingen af andelen af 

det underrepræsenterede køn i bestyrelse og ledelse. Kemp & Lauritzen A/S vil 
derfor inden for lovens rammer tilsigte at motivere kandidater af det 
underrepræsenterede køn til at søge ledige stillinger herunder særligt lederstillinger. 

 

Bestyrelsen 

Aktuelt er 1 ud af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen kvinde 
(svarende til 17 %), hvilket historisk har været og fastholdes som måltal.  

Bestyrelsens nuværende sammensætning ses under hensyntagen til kønsfordelingen 
i bestyrelserne i sammenlignelige virksomheder og rekrutteringsgrundlaget til 
bestyrelser i entreprenørbranchen for acceptabelt om end et højere niveau er 

ønskeligt.  

Der vil ved fremtidig rekruttering til bestyrelsen være fokus på at tiltrække flere 

kvinder, da Kemp & Lauritzen er opmærksom på de nye generelle vejledninger 
omkring kønsfordelingen i den øverste ledelse. 

 

Øvrig ledelse 

I virksomhedens øvrige ledelsesniveauer tilstræbes det ligeledes at rekruttere 

kvindelige ledere, såfremt kvalifikationerne taler herfor, men de specifikke forhold i 
branchen gør det vanskeligt.  

Virksomhedens øvrige ledelsesniveau defineres i forbindelse med denne redegørelse 

som direktører, stabs-, afdelings-, regions- og sektionschefer. 

Med afsæt i "Ligestillingspolitik for kønsmæssig sammensætning i bestyrelse og 

ledelse" arbejdes der løbende på at forbedre rekrutteringsgrundlaget til alle 
ledelsesniveauer, således der opnås en bedre kønsfordeling.  

Politikken understøttes ved konkrete tiltag i forhold til fx. intern og ekstern 

rekruttering, karriereplanlægning, uddannelse og lærlingerekruttering, således der 
opnås en bedre rekrutteringsbase der på længere sigt vil give en mere ligelig 

fordeling af det underrepræsenterede køn. 

 

  



 
 

 

 Redegørelse om samfundsansvar 2017 - Kemp & Lauritzen A/S  Side 4 af 10 

 

Klimapåvirkninger 

Kemp & Lauritzen A/S' politikker for klimapåvirkninger omfatter miljøpolitik, CSR-

politik og Code of Conduct. Politikkerne er samlet set med til at mindske 
klimapåvirkningerne, nogle gennem et direkte målbart resultat og andre ved den 

etiske og moralske tilgang, hvor det er den enkelte medarbejders adfærd der 
påvirkes. 

Klimapåvirkningerne overvåges gennem Kemp & Lauritzen A/S' grønne regnskaber, 

som omfatter bilflåden og affaldshåndtering. Registreringen og overvågningen 
foregår successivt hen over året i virksomhedens stabsafdelinger og analyseres 

årligt. 

 

Indkøb – ansvarlig leverandørstyring 

Det er vigtigt for os, at vi 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 drift, anlægsopgaver og serviceforpligtelser følger virksomhedens 
indkøbsguide 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 virksomhedens 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. 
Leverandørstyringen er formaliseret i vores procedure for indkøb, som er 
organisatorisk forankret i indkøbsafdelingen, under løbende overvågning af QHSE-

afdelingen. 

Resultatet af leverandørstyringen har medført, at de indgåede aftaler i 2017 har 

opfyldt de af Kemp & Lauritzen A/S stillede krav, enten ved at leverandøren har 
opfyldt betingelserne øjeblikkeligt eller ved at indgå et samarbejde om at nå i mål 
med disse. Leverandørstyringen indeholder ydermere spørgsmål vedr. kvalitets-, 

arbejdsmiljø og miljøledelsessystemer og procedurer, samt kommercielle forhold, 
som også er omfattet af førnævnte krav. 

 

 

Affaldshåndtering 

Kemp & Lauritzen A/S har valgt at indgå aftaler med to leverandører på 
affaldsopgaver, således at vi har bedre mulighed for at få et overblik over de 

samlede affaldsomkostninger, -typer og -mængder. Herved kan det samtidig 
dokumenteres, at vi har en affaldsløsning, der opfylder de lovmæssige og 

regulativmæssige krav. 

I 2017 har vi oplevet et stort set uændret niveau i affaldsmængderne. 
Affaldsmængderne kan variere meget fra år til år, uden at det nødvendigvis har 

sammenhæng med omsætningen, da der det ene år kan være entreprise-, 
renoverings- eller serviceopgaver, som genererer meget affald, og det næste år 

være opgaver med mindre mængder affald, oftest nybyggeri. Desuden bortskaffes 
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store mængder affald direkte ved kunden, såfremt de har en forsvarlig kildesortering 
af affaldet. 

Vi arbejder aktivt med energioptimering af tekniske installationer og sikrer ved 
arbejdet, at affaldet kildesorteres og at farligt affald ikke belaster miljøet. 

 

Bilflåde 

Kemp & Lauritzen A/S følger skarpt den generelle grønne udvikling, ved fortsat at 

have en hyppig udskiftningsfrekvens og ved anvendelse af seneste teknologi på 
person- og varebiler. Alle køretøjer udvælges fra en totalomkostningsbetragtning 

(TCO), hvilket sikrer en så lav driftsomkostning, og en så grøn profil som muligt. 
Med klare rammer for TCO, samt et fast og nøje udvalgt katalog, især på varevogne, 
tilsikres en konsekvent og stabil grøn bilflåde. 

Det samlede antal biler i flåden er faldet marginalt i løbet af 2017. Ligeså er den 
gennemsnitlige CO2 udledning for både person- og varevogne reduceret. Især på 

varevogne, som også udgør størstedelen af den kørende flåde, hvor den 
gennemsnitlige udledning er faldet fra 149,5 til 147,1 g/km.  

Kemp & Lauritzen A/S har en klar grøn profil, der tydeligt afspejler virksomhedens 

værdier og fokus på bæredygtighed og ansvarlighed. Tallene taler for sig selv, men 
bilvalget signalerer også professionalisme, seriøsitet og kvalitet. Der har siden 2011 

være et stabilt fald i den gennemsnitlige CO2 udledning for både person- og 
varevogne, hvilket understreger professionalisme, seriøsitet og kvalitet i tilgangen til 
bilvalget.  

Ovennævnte fokus og fornuftige politik, har atter resulteret i en forbedring af 
miljøregnskabet. Som det fremgår af nedenstående illustration, er der opnået et 

endnu lavere gennemsnit i udledningen af CO2. Dette gælder for alle biltyper, men er 
naturligvis yderst interessant på den meget dominerende flåde af gulplade køretøjer. 

 
1) Baseret på Full Service Leasing kontrakter hos ALD. 

 

Gennemsnitligt Co2 udslip g/km: 2015 2016 2017 

Diesel biler (Hvidplade) CO2 udslip g/km 1) 116 111 112 

Diesel biler (Gulplade) CO2 udslip g/km 1) 173 165 162 
1) Baseret på Full Service Leasing kontrakter hos ALD. 

CO2 neutralt website 

Virksomheden er tilsluttet www.ingenco2.dk, for at neutralisere CO2 udledningen, 
som brugen af virksomhedens hjemmeside giver. 
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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 virksomheden neutraliseret CO2-udledningen fra 

brugen af hjemmesiden. Det har en positiv indvirkning på klimaet! 

 

 

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

produkter (Energy Star-mærkede2), 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.  

                                       
2 ENERGY STAR er en frivillig udstyrsmærkning, som identificerer udstyr, der opfylder visse standarder for energieffektivitet. 
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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 sikkerheds- 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. 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: 

Arbejdsmiljø 2015 2016 2017 

Antal ulykker 1) 60 112 82 

Ulykkesfrekvens 2), 5) 18,9 32,6 25,8 

Fraværsgrad 3), 5) 1,2 2,3 1,2 

Antal medarbejdere 
(produktion) 4) 

1402 1422 1429 

Antal medarbejdere 

(funktionærer) 
526 533 523 

Antal medarbejdere i alt 1928 1955 1952 

1) Antal ulykker med fravær udover tilskadekomstdagen  

2) Ulykker pr. 1 million arbejdstimer 

3) Fraværstimer pr. 1.000 arbejdstimer 

4) Produktion omfatter alle time- og månedslønnede, herunder faguddannede, specialarbejdere og lærlinge. 

5) Funktionærer, time- og månedslønnede herunder lærlinge 

 

Indsatsområderne for at nedbringe antallet af ulykker fortsatte i 2017, og hvor 
resultatet blev forbedret i forhold til 2016. For at undgå nedslidning af 

medarbejderne, har virksomheden indført en mere systematiseret tilgang til bl.a. 
introduktion for nye medarbejdere, faste intervaller for arbejdsmiljøgruppernes 

sikkerhedsmøder/-runderinger, nærved hændelsesrapportering. Der blev i 2017 
lavet sikkerhedstasker som udleveres til nyansatte. Sikkerhedstaskerne indeholder 
personlige værnemidler, førstehjælpstaske mv. Derudover er der arbejdet på en 

mere nuanceret årsagsanalyse af vores ulykkesstatistikker, så vi målrettet kan 
forebygge gentagelser og iværksætte de rette forebyggende tiltag. 

 

Samtlige medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen har i 2017 været indkaldt til 
supplerende arbejdsmiljøuddannelser, som bestod af et kursus i førstehjælp og brug 

af hjertestarter og et kursus i ulykkesforebyggelse. Førstnævnte kursus er bl.a. 
foranlediget af, at der på samtlige Kemp & Lauritzens faste lokationer er installeret 
hjertestartere. 

Derudover har virksomhedens lærlinge været indkaldt til lærlingedage, hvor et af 
emnerne var arbejdsmiljø. Her blev virksomhedens ulykkesstatistik og 

arbejdsmiljøorganisation gennemgået, der blev orienteret om risikovurdering, hvor 
man kan spørge om hjælp mv. 
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Sygefravær 

Direktionen besluttede i 2010 at implementere MedHelp i virksomheden. 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 virksomhedens 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 

virksomheden 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. 

Fordelen for virksomheden 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 
A/S genererer statistikker over fraværsårsager, som fx 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 følger: 

Sygefravær 1) 2015 2016 2017 

Sygefravær i % 
(produktion) 2) 

4,43 4,80 5,12 

Sygefravær i % 
(funktionærer) 

2,30 2,69 3,24 

1) Sygefravær omfatter fravær relateret til egen sygdom (korttids- og langtidssygdom, herunder arbejdsulykker) og barn syg. 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 samt lærlinge. 
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Een gang årligt afholdes møde med MedHelp, på baggrund af en af dem udarbejdet 
sygefraværsrapport, som beskriver udviklingen i og årsager til fravær. På mødet 

drøftes rapporten og anbefalede indsatsområder som fx.: 
 Psykisk arbejdsmiljø, infektioner og muskel- & skeletbesvær: 

o Forebyg stress og skab bedre trivsel på arbejdspladsen 
o Optimering vedr. bedre trivsel/stress politik 
o Uddannelse af ledere i afholdelse af omsorgssamtaler og håndtering af 

psykisk arbejdsmiljø 
o Benyt deltidssygemeldinger og mulighedserklæringer 

o Tilbyd medarbejderen andre og tilpassede arbejdsopgaver 
o Undervis i korrekte arbejdsstillinger/ LBTS (Løfte, bære, trække og, 

skubbe) 

o Forebyg arbejdsulykker og nærved ulykker 
o Gennemfør hygiejnekampagne 

o Følg op på forbruget af hånddesinfektionsmidler 
o Udarbejd faste rengøringsprocedurer for skurvogne, servicevogne etc. 
o Undervis medarbejdere i håndhygiejne, samt afbrydelse af smitteveje 
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Redegørelse om samfundsansvar 2018 

Arbejdsmiljø og sygefravær 

Der vil fortsat i 2018 være opmærksomhed på at minimere sygefraværet og 
ulykkesfrekvensen for virksomhedens medarbejdere. Datagrundlaget vil i 2018 blive 

yderligere udviklet, med henblik på at udarbejde mere statistisk materiale til 
virksomheden. I bestræbelserne på at undgå arbejdsrelaterede skader, planlægger 

vi i 2018 at arbejde videre med implementering af sikkerhedskultur, og dette 
indebærer blandt andet krav om permanent anvendelse af værnemidler som fx. 

sikkerhedsbriller og skærehæmmende handsker på alle byggepladser, værksteder, 
materiel- og lagerpladser samt ved servicerelaterede arbejdsopgaver, selv om der 
ikke er påbud herom. Desuden vil der være fokus på anvendelse af tekniske 

hjælpemidler, så vi undgår nedslidning og ulykker pga. ergonomiske forhold. 
Rapportering af nærved registreringer vil ligeledes være et fokusområde for 2018.  

Arbejdsmiljøorganisationen vil også i 2018 blive tilbudt supplerende efteruddannelse.  
Kortlægningen af særligt risikobetonet arbejde fortsætter i 2018 og resultaterne 
deraf vil blive anvendt som baggrundsmateriale til at udarbejde målrettede 

kampagner, som har til formål at nedbringe antallet af uønskede hændelser i 
virksomheden. 

 

Samfundsansvar og klimapåvirkninger 

Samfundsansvar og klimapåvirkninger er emner, som i stigende grad fæstner sig i 

Kemp & Lauritzens strategi og også fremadrettet er det væsentligt for os, fortsat at 
styrke engagementet i bæredygtighed og samfundsansvar til gavn for virksomheden, 

medarbejdere, kunder og øvrige interessenter. 

 

Personalepolitikker 

Der har de seneste år været øget fokus på udarbejdelse og ajourføring af 
personalepolitikker og denne linje følges i 2018. 

 


