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Delkonference med  
Virksomhedsforum for  
Socialt Ansvar (VFSA)

Mange danske virksomheder gør i dag en særlig indsats for de 
medarbejdere, som ikke lige står forrest i køen, når der skal 
besættes nye stillinger. De gør også en særlig indsats for at 
fastholde medarbejdere, som er ramt af sygdom. Det kan være 
Kurt, der har dårlig ryg efter for mange år ved maskinen, som 
virksomheden så finder en mere skånsom stilling til. Eller det 
kan være Amalie, som grundet en svær opvækst aldrig fik gen-
nemført en erhvervsuddannelse, men som nu har fået lov til 
at prøve arbejdslivet på en virksomhed.

De fleste virksomheder gør det, fordi de gerne vil være med til 
at tage et socialt ansvar, og fordi de tror på, at det også skaber 
værdi for virksomheden. Men der er brug for, at vi får endnu 
flere virksomheder med.

I VFSA tror vi på, at når vi i en nær fremtid kommer til at 
mangle arbejdskraft, så er det en gevinst for både virksomhe-
der og samfundet, at vi allerede nu tager vores del af ansvaret 
for, at arbejdsmarkedet ikke kun er for dem, der kører med 
120 kilometer i timen.

VFSAs delkonference handler om, hvordan vi får udvidet 
kredsen af virksomheder, der tager et socialt ansvar. Vi vil 
også kigge på, hvordan vi kan belønne dem, der allerede gør 
det, og herigennem motivere flere til at tage ansvar. Formålet 
er at sætte fokus på, hvordan virksomhederne kan tage et 
socialt ansvar, som både skaber værdi for samfund og virk-
somheder.

Vi ser frem til et par gode timer her på Sønderborg Slot!

Den 29. september kl. 13.00-15.00 på Sønderborg Slot

3  En unDErSøgElSE DEr ViSEr 
hvad der allerede nu sker på virksom-
hederne. 

3  En unDErSøgElSE DEr ViSEr
hvor mange kommuner der er allerede  
nu anvender sociale klausuler ved udbud. 

3  VFSA’S AnbEFAlingEr
til kommuner, der ønsker eller allerede 
arbejder med sociale klausuler.

3  En pjEcE 
med cases og gode råd til virksomheder, 
som ønsker at tage et socialt ansvar på  
det danske arbejdsmarked, til fordel for 
samfundet og virksomheden.

Vi FrEmlæggEr

program 2011

3 13.00 VElkomSt
v/ morten jørgensen, næstformand i VFSA og  
adm. direktør i lemvigh-müller A/S

3 13.10 VFSA’S AnbEFAlingEr til uDbuDSDAnmArk
v/ lars Vester (VFSA)

3 13.15 HVAD gør DE DAnSkE VirkSomHEDEr i DAg,  
og HVorDAn kAn Vi Få FlErE mED?
v/ kurt Holm nielsen (Vinsa)

3 13.20 åbningSDEbAt
lars Vester (VFSA), lizette risgaard (lo)  
og ole Steen olsen (DE)

Tema: Virksomheders sociale ansvar: Hvordan kan vi  
stimulere og belønne virksomheders sociale ansvarlighed  
på en måde, som både skaber værdi i samfundet og i  
virksomhederne?

3 13.40 WorkSHop
ved bordene og opsamling

3 14.40 præSEntAtion
af de seks virksomheder, som er nomineret til  
cSr people prize 2011

3 14.55 AFrunDing
v/ morten jørgensen

Lotte Hansen
Adm. dir. Hansenpr, der har bistået 
VFSA i udviklingen af konferencen 
og anbefalingerne.

orDStyrEr 

3 glæd dig til at møde

Samt de nominerede virksomheder  
til CSR People Prize

Morten Jørgensen
næstformand i VFSA og  
administrerende direktør  
for lemvigh-müller

Lizette Risgaard
næstformand i lo

Ole Steen Olsen
Arbejdsmarkedschef  
i Dansk Erhverv

Lars Vester
medlem af VFSA og  
redningsdirektør i  
Falck Danmark A/S

Kurt Holm Nielsen
netværkschef i Virksomheds-
netværk for Socialt Ansvar 
(Vinsa)
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nominErEDE til  
CSR PEOPLE PRIZE 2011

3 AltAn.Dk  
Altan.dk er en virksomhed 
med 70 ansatte, der leverer 
altanløsninger til beboere i 
etageejendomme. Altan.dk er 
blevet nomineret for deres 
flotte indsats for bl.a. at 
fastholde medarbejdere med 
meget alvorlig sygdom eller 
misbrugsproblemer. Social ans-
varlighed er en fast integreret 
del af virksomheden, og det re-
sulterer bl.a. også i en utrolig 
flot/lav fraværsprocent.

3 Fri cyklEr  
Fri cykler i Vejle er en selvs-
tændig cykelhandler med 7 
ansatte. på trods af at Fri 
cykler er en lille virksomhed, 
formår de alligevel at gøre 
en stor indsats for at udvise 
socialt ansvar. De tager 
udsatte unge mennesker ind 
på arbejdspladsen og giver 
dem en chance for at erhverve 
sig både sociale og faglige 
kvalifikationer via konkrete ar-
bejdsopgaver, som er tilpasset 
den enkelte. Det er tydeligt, at 
når Fri cykler gør det, så gør 
de det helhjertet.

3 plAHn & triEr  
plahn & trier tømrer og 
snedkerfirma ApS er et mindre 
tømrerfirma med 4 lærlinge. 
Virksomheden har arbejdet 
med social ansvarlighed 
gennem mange år. plahn & 
trier tømrer og snedkerfirma 
er blevet nomineret for deres 
flotte indsats for at indsluse 
og fastholde medarbejdere 
med problemer, og for at 
udbrede budskabet om at tage 
et socialt ansvar til andre 
virksomheder. Virksomheden 
gør især en stor indsats for 
udsatte unge.

3 brFkrEDit  
brFkredit er en uafhængig 
finansiel virksomhed med 750 
ansatte, som tilbyder finan-
sielle løsninger og rådgivning 
til kunder med relation til fast 
ejendom. brFkredit gør en stor 
indsats for udviklingshæmme-
de, som er ansat til at varetage 
den daglige rengøring, og de 
har blinde ansat på almindelige 
vilkår i telefonomstillingen. 
Desuden har brFkredit udvist 
initiativ ved at etablere pro-
jektet “på tVærS”, som skal 
forbedre vilkårene i almene 
boligområder.

3 norDiSk WAVin A/S 
nordisk Wavin A/S har 360 
ansatte og er Danmarks 
største producent af rørsyste-
mer i plast. Virksomheden er 
bl.a. blevet nomineret på grund 
af deres store indsats for at 
forebygge ulykker og nedslidn-
ing på arbejdspladsen. nordisk 
Wavin A/S har stort fokus på 
fastholdelse og indslusning af 
udsatte grupper og har i det 
hele taget udvist socialt ansvar 
igennem mange år.

3 prESSAlit A/S  
pressalit A/S har 387 ansatte. 
Virksomheden beskæftiger sig 
med udvikling, produktion og 
salg af produkter til boligen. 
pressalit A/S er nomineret for 
deres bredt funderede indsats 
omkring social ansvarlighed. 
Det er tydeligt, at social 
ansvarlighed er en fuldstændig 
integreret del af virksomhedens 
strategi. Virksomheden rummer 
bl.a. mange medarbejdere med 
anden etnisk baggrund end 
dansk, og medarbejdere ansat 
på særlige vilkår.

I kategorien ‘Mindre virksomheder’ (under 100 ansatte)

I kategorien ‘Større virksomheder’ (over 100 ansatte)


