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Group Procurement Management

Spørgeskema om overensstemmelse og bæredygtighed
Status: 2015-06-09

1.0 Organisatoriske krav og ledelsesansvar

1.1
Har I oprettet et adfærdskodeks i Jeres virksomhed?

Hvis ja, så send venligst en kopi.
J/N Download

1.2

Har I en eller flere enkeltpersoner, der er udpeget som compliance officers (ledelsesrepræsentanter tillagt ansvar for 

at sikre overensstemmelse med love, forordninger og kodekser)?

Hvis ja, opgiv venligst navnet på kontaktpersonen for overensstemmelse med ansvar for implementering af 

ANDRITZ Adfærdskodeks for leverandører i Jeres organisation.

J/N Fritekst

1.3
Tilbyder I Jeres medarbejdere uddannelsesforløb (inkl. medarbejdere på midlertidig kontrakt) om 

overensstemmelsesemner?
J/N

1.4 Hvor mange af Jeres medarbejdere har modtaget uddannelse i overensstemmelse? > 95 % >75 % >50 % <50 %

1.5
Har I oprettet en revisionsprocedure til overvågning af effektiviteten af Jeres overensstemmelsesforanstaltninger?

Hvis ja, giv venligst en kort beskrivelse af disse procedurer.
J/N Fritekst

1.6
Har I oprettet procedurer til at udføre betimelige korrektioner for mangler identificeret i interne eller eksterne 

revisioner?
J/N

2.0 Menneskerettigheder og rimelige arbejdsvilkår

2.1 Har I en personalefil for hver medarbejder? J/N

2.2 Har alle Jeres medarbejdere en formel ansættelseskontrakt på et sprog, som de forstår? J/N

2.3
Har I en nedskrevet virksomhedsansvarspolitik eller forpligtelseserklæring, der definerer Jeres tilgang til arbejds-, 

sundheds- og sikkerhedsstandarder?
J/N

2.4
Har I politikker, der forbyder tvangsarbejde og børnearbejde?

Hvis ja, send venligst en kopi.
J/N Download

2.5 Har I et ledelsessystem - eller er I ved at udvikle et - til vurdering af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsrisici? J/N

2.6
Har I en opdateret SA8000, ETI, eller andre anerkendte certificeringer for arbejdspladsledelse?

Hvis ja, send venligst en kopi.
J/N Download

2.7
Er arbejds-, sundheds- og sikkerhedspolitikker, praksis og forventninger kommunikeret til alle medarbejdere og 

leverandører på lokale eller relevante sprog?
J/N

2.8

Har I en opdateret OHSAS 18001, ANSI Z10, CSA Z1000, BSI 8800 eller OSHA VPP certificering for sundhed og 

sikkerhed?

Hvis ja, send venligst en kopi.

J/N Download

2.9
Har I oprettet procedurer til at sikre, at formålstjenlige maskiner er godt vedligeholdt og udstyret med de nødvendige 

sikkerhedsanordninger?
J/N

2.10 Har I en nedskrevet beredskabsplan og brandevakueringsprocedure? J/N

2.11
Er alle Jeres medarbejdere uddannet i relevante sundheds- og sikkerhedsanliggender som personlige værnemidler, 

maskinafskærmning, håndtering af farlige materialer, beredskabsledelse osv.?
J/N

2.12 Har Jeres fabrik/arbejdssted opereret uden dødsulykker inden for de sidste … år 2 år 3 år > 3 år

2.13
Er Jeres medarbejdere underlagt forpligtelseserklæringer, gældsforhold eller andre forpligtelser over for Jeres 

fabrik/arbejdssted eller arbejdsformidlere?
J/N

2.14
Kan medarbejdere frit ophæve deres ansættelsesforhold når som helst uden bod under forudsætning af at give 

rimeligt opsigelsesvarsel?
J/N

2.15
Kan medarbejdere frit forlade fabrikken/arbejdsstedet og tilknyttet medarbejderbolig efter arbejdstid og ved afslutning 

af deres skift?
J/N

2.16 Beskæftiger I børnearbejdere (arbejdere under 15 år)? J/N

2.17
Pålægges ungarbejdere (over den lovmæssige minimumsalder, men under 18 år) anvendelse af 

beskyttelsesrestriktioner i overensstemmelse med lovgivningen?
J/N

2.18 Har I effektive procedurer til at kontrollere en medarbejders alder? J/N

2.19

Har I oprettet nedskrevne personalepolitikker for ansættelse, løn, goder, fratrædelse og/eller pension for at forhindre 

diskrimination på grundlag af alder, handicap, køn, nationalitet, race, hudfarve, religion, social eller etnisk oprindelse, 

seksuel orientering, sundhedstilstand, politisk opfattelse osv.?

J/N

2.20
Står det Jeres medarbejdere frit for at tilmelde sig eller danne fagforeninger eller medarbejderorganisationer efter 

eget valg og lønforhandle kollektivt, hvis lovgivningen tillader dette?
J/N

2.21
Har I en formel, nedskrevet politik, der klart angiver en forpligtelse til at forebygge mobning og mishandling på 

arbejdspladsen?
J/N

2.22
Har I oprettet procedurer til at sikre, at arbejdspladsen er fri for fysisk mishandling, korporlig afstraffelse, fysisk 

kontakt med den hensigt at såre eller intimidere, eller disciplinære foranstaltninger, der medfører fysiske gener?
J/N

2.23
Har I oprettet procedurer til at sikre, at alle medarbejdere bliver betalt mindst den lovbestemte minimumsløn for 

standardarbejdstimer?
J/N

2.24 Har I oprettet procedurer til at sikre, at alle medarbejdere får den ferie og frihed, som de har ret til iflg. lovgivningen? J/N

2.25 Har I oprettet procedurer til at sikre, at al overtid udført på jeres fabrik/arbejdssted er frivillig? J/N
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3.0 Miljømæssig ansvarlighed og bæredygtighed

3.1
Har I et ledelsessystem, der vurderer miljømæssige risici forbundet med produktion og der sikrer, at 

miljøbeskyttelsesforanstaltninger bliver implementeret?
J/N

3.2 Er Jeres ledelsessystem i overensstemmelse med gældende miljølove og forordninger? J/N

3.3 Har I en opdateret ISO 14001, RC 14001 eller EMAS certificering? J/N Download

3.4 Har I en politikerklæring og/eller et ledelsessystem, der håndterer konfliktmineraler? J/N

3.5
Er miljøpolitikker, praksis og forventninger kommunikeret til alle medarbejdere og leverandører på lokale eller 

relevante sprog?
J/N

3.6 Overvåger og følger I energiforbrug? J/N

3.7 Har I et program og/eller en procedure til at nedsætte energiforbruget? J/N

3.8 Har I oprettet et system til nedsættelse af den miljømæssige virkning af drivhusgasser? J/N/ikke relevant

3.9 Har I målsætninger og mål til nedsættelse af udledninger af drivhusgas? J/N/ikke relevant

3.10 Har I oprettet et system til styring af udledninger til luften? J/N/ikke relevant

3.11 Har I forureningsforebyggende anordninger på skorstene, udluftninger og aftrækssystemer? J/N/ikke relevant

3.12 Har I oprettet et system til at styre og overvåge vandudtømninger og forbrug? J/N/ikke relevant

3.13 Har I oprettet et program og/eller en procedure til at nedsætte vandforbrug eller genbruge/genanvende vand? J/N/ikke relevant

3.14 Behandler Jeres fabrik/arbejdssted spildevand inden ekstern udledning? J/N/ikke relevant

3.15 Har I et program og/eller en procedure til at nedsætte eller fjerne forurening og spild i produktionen? J/N/ikke relevant

3.16
Har I et program og/eller procedurer til at styre og bortskaffe farligt affald, spildevand, fast affald og luftbårne 

udledninger?
J/N/ikke relevant

3.17

Har I etableret miljømæssige mål og formål i forbindelse med ovenstående punkter for at forbedre den miljømæssige 

indsats?

Hvis ja, giv venligst nogle eksempler.

J/N Fritekst

3.18
Vurderer I, om stoffer, der er oplagret, anvendt eller håndteret på stedet, er forbudt i henhold til nationale eller 

internationale love eller protokoller? 
J/N

3.19 Sørger I for opdaterede materialesikkerhedsblade for alle farlige stoffer på stedet? J/N

3.20
Har I oprettet mål og programmer til at nedsætte de generelle indvirkninger på bæredygtigheden ved at styre 

transportlogistik (f.eks. prioritering af transportformer med lav miljøpåvirkning)?
J/N

4.0 Forretningsintegritet

4.1
Har I oprettet procedurer og/eller et program til at forebygge korruption, afpresning eller underslæb?

Hvis ja, så giv en kort beskrivelse af jeres program og/eller procedurer.
J/N Fritekst

4.2
Har I oprettet procedurer og/eller et program til at sikre, at bestikkelse eller andre midler til at opnå fordele ikke bliver 

tilbudt eller accepteret (undgåelse af interessekonflikt)?
J/N

4.3
Har I oprettet procedurer og/eller et program til at sikre, at god forretnings-, reklame- og konkurrenceetik bliver 

opretholdt (i overensstemmelse med antitrustlovgivning og love om fair konkurrence)?
J/N

4.4

Har I oprettet procedurer og/eller et program til at sikre, at oplysninger bliver afgivet i overensstemmelse med 

gældende love og forordninger (f.eks. overholdelse af love om insiderhandel, beskyttelse af intellektuel 

ejendomsret)?

J/N

5.0 Eksportkontrol

5.1
Har I oprettet et eksportkontrolsystem, der også dækker handelsrestriktioner (f.eks. varer til både civil og militær 

anvendelse, varer på handelskontrollister osv.)?
J/N

5.2 Har I en person i Jeres organisation, der er ansvarlig for anliggender om eksportkontrol? J/N Fritekst

5.3
Er I eller nogen af Jeres søsterselskaber eller bestyrelsesmedlemmer eller funktionærer gjort til genstand for 

sanktioner fra USA, EU eller andre lande?
J/N

6.0 Intellektuelle ejendomsrettigheder, forretningshemmeligheder og databeskyttelse

6.1
Bruger I rutinemæssigt NDA'er (non disclosure agreements (fortrolighedserklæringer)) til beskyttelse af tredjemands 

intellektuelle ejendomsrettigheder (f.eks. for din kunde)? J/N

6.2 Er alle Jeres relevante medarbejdere uddannet i beskyttelse af tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder? J/N

7.0 Leverandørens engagement og kontraktlige forpligtelse

7.1
Kræver I af Jeres leverandører, at de skal være i overensstemmelse med arbejds-/ansættelses- og forretningsetiske 

love og forordninger? J/N

7.2

Har I procedurer på plads til at sikre, at jeres leverandører, inkl. arbejdsformidlere, arbejder i overensstemmelse med 

alle gældende miljø-, arbejds-, ansættelses- og forretningsetiske love og forordninger?

Hvis ja, giv venligst en kort beskrivelse af Jeres procedurer.

J/N Fritekst

7.3
Kommunikerer I oplysninger om Jeres arbejds- og/eller forretningsetiske præstation, praksis eller forventninger til 

Jeres leverandører?
J/N

8.0 Rapportering, overvågning og sanktionering

8.1
Er I blevet indstævnet for større overtrædelser af love, der har medført pengebøder og/eller formelle afhjælpninger 

pålagt af en statslig myndighed eller en domstol inden for de sidste 3 år?

- vedrørende menneskerettigheder og rimelige arbejdsvilkår? J/N

- vedrørende miljømæssig ansvarlighed og bæredygtighed? J/N

- vedrørende forretningsintegritet (f.eks. bedrageri, bestikkelse, antitrust osv.)? J/N

- vedrørende eksportkontrolbestemmelser? J/N

- vedrørende intellektuel ejendomsret/forretningshemmeligheder? J/N

8.2
Har I oprettet en effektiv klageprocedure, så medarbejdere kan bringe overensstemmelsesovertrædelser og/eller 

bekymringer til ledelsens kendskab på en anonym måde uden frygt for repressalier?
J/N
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