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THE GLOBAL COMPACT
VAM A/S er glad for at bekræfte sin støtte til de ti principper i FN’s Global Compact.
I denne årsrapport beskriver vi de handlinger, vi iværksætter for at integrere de ti
Global Compact principper i vores forretningsstrategi, vores fælles kultur og i den daglige drift. Vi forpligter os også til at dele disse oplysninger med vores interessenter ved
hjælp af vores almindelige kommunikationskanaler.
Denne årsrapport dækker perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015.
Denne CSR rapport kan findes på www.vam.dk
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FN’s Global Compact
VAM A/S har som medlem af FN’s Global Compact tilsluttet sig de 10 grundlæggende principper. Det følgende skema viser
hvor i denne rapport de 10 principper er beskrevet.

Nr.

Princip

Side

Menneskerettigheder
1

Støtte til og respekt for beskyttelsen af internationalt erklærede
menneskerettigheder

12 - 13

2

Ikke medvirken til krænkelse af menneskerettighederne

12 - 13

Arbejdskraft
3

Opretholdelse af foreningsfrihed og effektiv anerkendelse af ret til
kollektiv forhandling

14 - 15

4

Afskaffelse af alle former for tvangsarbejde

14 - 15

5

Effektiv afskaffelse af børnearbejde

14 - 15

6

Afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og
erhverv

14 - 15

Miljø
7

Forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

8 - 10

8

Initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed

8 - 10

9

Tilskyndelse til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

8 - 10

Anti-korruption
10

Bekæmpelse af korruption i alle dens former, herunder afpresning
og bestikkelse

33

16 - 19

INDLEDNING
VAM er kendetegnet ved stærke værdier
- og ordentlighed er en kerneværdi hos
os. Med ordentlighed forstår vi både, at
man arbejder struktureret og holder orden, men også at man behandler hinanden og sine omgivelser ordentligt, altså
med respekt og ansvar.

på at blive en bedre virksomhed for samfundet - gennem små
og store forbedringer.
Denne CSR-rapport er altså et sammendrag af vores eksisterende arbejde med forbedringer i 2015, og hvad vi planlægger for
2016 og frem. Vi er blandt andet stolte af at have fået tre ISOcertificeringer i 2015, fordi det giver os en stærk platform for
det videre arbejde med virksomhedens udvikling.

Det ligger derfor naturligt til virksomheden at ville tage et samfundsansvar, ligesom det er naturligt at
ville arbejde mere struktureret med dette ansvar.

Derudover er vi stolte af, at virksomhedens medarbejdere tager del i og ansvar for virksomheden gennem deres daglige
virke i hverdagen og vores incitamenter. Alt arbejde med samfundsansvar er derfor en opgave for hele organisationen - og vi
tager alle et ansvar for at blive bedre, dag for dag.

I 2015 begyndte VAM at arbejde struktureret med CSR - og
derved gøre det mere synligt for vores medarbejdere og omverdenen, hvad vi laver. Denne rapport er begyndelsen på, at
vi bliver mere og mere bæredygtige i vores arbejde.

Ønsker du at vide mere om VAM, så besøg www.vam.dk

Vi ved, at man aldrig kan blive 100 % bæredygtig, men derfor
er vores valg stadig vigtige. De bestemmer, hvordan vi bærer
vores samfundsansvar med os og skaber bæredygtighed. Derfor er denne rapport et udtryk for, hvordan vi gerne vil arbejde

Adm. dir. Benny Kristensen

VIRKSOMHEDEN VAM A/S
VAM er drevet af mod, lyst og evner. Vi har modet til at udfordre
den måde vi, vores kunder og vores samarbejdspartnere plejer at
gøre tingene på. Vi har lysten til at finde den bedste løsning sammen med vores samarbejdspartnere. En lyst der udspringer af
vores vigtigste ressource; motiverede, engagerede og dygtige
medarbejdere – med stor viden, erfaring og evner.
Vores mission er derfor, at VAM er leverandør af alle former
for entreprenørarbejde - udført ved ordentlighed.
Det er ordentligheden, som vi arbejder ud fra, og det er vores
måde at skabe overskud til mere - hos både vores medarbejdere
og vores kunder.
Mod, lyst og evner. Sådan skaber vi overskud til vores kunder. Til
at investere i den helt rigtige løsning. Til at sætte nye standarder.
Og ikke mindst til gensidig respekt og samarbejde.
Det bliver til løsninger, der ikke bare skal holde i morgen, men i
mange år frem. I forlængelse heraf er VAM’s vision:
I 2018 er VAM inviteret til at give bud på alle former for
entreprenørarbejde i området mellem Djursland, Aarhus,
Randers, Viborg, Silkeborg, Horsens, Vejle og Aalborg - fordi
kunderne ved, at vi udfører opgaverne ved ordentlighed!
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VAM er leverandør af alle former
for entreprenørarbejde – udført
ved ordentlighed.
Ved ordentlighed forstår vi entreprenørarbejde, der holder – hele
vejen. Det handler om at have:
Modet til at udfordre,
lysten til at samarbejde og
evnen til den bedste løsning
– med respekt for hinanden.

2015 i VAM
CERTIFICERET
KVALITET - ISO 9001

CERTIFICERET
MILJØ - ISO 14001

CERTIFICERET
ARBEJDSMILJØ - ISO 18001

SPONSORATER

VAM foretog i 2015 en større om- og tilbygning af
kontoret på Limevej 5, hvilket blandt andet betød
en arealforøgelse af administrationen på 300 m2.

VAM sponsorerede 88.000 kr. til 20 lokale organisationer, foreninger og arrangementer.

LAVT SYGDOMSFRAVÆR
Blandt både timelønnede og funktionærer:
VAM: 2,56 % - Bygge og anlægsbranchen: 3,50 %

OVERSKUDSDELING
For 2015 blev der udbetalt 5,86 mio. kr. registreret
på 209.900 timer i fælles- og projektoverskud.

ANCIENNITET
8,8 ÅR: Gennemsnitlig anciennitet i VAM.
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AKTIVITETER
VAM A/S er en moderne entreprenørvirksomhed med mere end
60 års erfaring. Vi udfører alt slags entreprenør- og anlægsgartnerarbejde. Vores største aktiv er medarbejderne. Vi er i dag
129 medarbejdere med 100 fagligt dygtige medarbejdere ude
på projekterne og 10 elever under uddannelse.
VAM udlodder overskudsdeling på projekterne og fælles til alle
medarbejdere - fordi vi tror på, at når vi deler overskuddet, får
vi sammen overskud til mere. VAM ejes i dag af Søren Rasmussen, der til dagligt også fungerer som projektleder i virksomheden. Siden 2006 har VAM også haft en professionel bestyrelse.

MASKINPARKEN
Virksomheden er stolt af sin store og nye maskinpark. En velholdt maskinpark skaber tryghed - både for virksomheden og
for vores kunder - fordi vi har det rette udstyr til at løse vore
opgaver lige ved hånden.

LEVERANDØRER
For at lykkes med vores kerneopgave, så er vi meget afhængige
af gode og dygtige leverandører. Vi har en bred samling leverandører, men de vigtigste for vores kerneprocesser fordeler
sig inden for følgende hovedkategorier.

KUNDER
Varer: Hård beton, blød beton, granitmaterialer, grossister,
planteskoler og råstoffer.

Vores kunder er forsyningsselskaber, private erhvervsvirksomheder, boligselskaber, kommuner, regioner og staten. Vi har
gode erfaringer med partnering- og rammeaftaler, hvor vi sammen med kunden finder den bedste løsning. VAM arbejder i
dag i hele Øst- og Midtjylland.

Ydelser: Asfalt, fundering, geoteknik, grundvandssænkning, landmålere, nedbrydning, rådgivere, TV/Spuling, underboring samt
vognmænd.

Vores kunder er oftest ikke bare bygherren, der køber en ydelse. Vores kunder er også borgeren eller beboeren, der både
mærker effekten af vores arbejde og vores tilstedeværelse.

KOMPETENCER
VAM udfører alle typer entreprenør- og anlægsgartnerarbejde:
Kloakering, klimasikring, renseanlæg, betonarbejde, byggemodning, vejbygning samt anlægsgartnerarbejde, vedligehold og
vinterbekæmpelse.
Virksomheden tilbyder som den første i Danmark dobbelt pipebursting. Denne ydelse er vi særligt stolte af i VAM, fordi vi både kan levere en bedre service og ydelse til vores kunder, mens
vi samtidigt kan reducere mængden af CO2, der udledes som
følge af det samlede arbejde på projekterne.

LOKALITETER
VAM opererer ud fra virksomhedens oprindelige ”fødested” på
adressen, Limevej 5 i Vester Alling, på Djursland. Her er virksomhedens hovedkontor. Derudover har VAM kontor og lager
for anlægsgartnerne på Thomas Edison Vej 3 i Randers, og for
vores fjernvarmearbejde i Ebeltoft på Hans Winthers Vej 15.
2015 blev også året, hvor VAM købte en byggegrund på
Rosbjergvej i Aarhus. Her skal den del af projektorganisationen,
som opererer i, omkring og syd for Århus, holde til. Byggeriet
forventes færdigt i 2017.
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HISTORIEN OM VAM
VAM A/S historie er præget af modet til at udfordre, lysten til at lykkes og evnen til at skabe resultater. Nedenfor er virksomhedens udvikling vist via tre linjer. En blå som viser virksomhedens udvikling i forhold til god selskabsledelse. En grøn, der sætter
fokus på miljø– og klimamæssige tiltag. Og den røde linje, der viser VAM’s arbejde med sociale og arbejdsmæssige forhold.
1953
Erik og Helga Rasmussen starter
Vester Alling Maskinstation.

1963
Første gravemaskine
bliver købt.

80’erne
10 bliver til 40
medarbejdere.

80’erne
Kloakering af
Randers midtby.

70’erne
Stor tilslutning af Djurslands
små byer til offentligt kloaksystem.

1977
Anpartsselskab med Søren
Rasmussen som direktør.
Erik, sønnen Søren, datteren
Bodil og hendes mand, Flemming bliver ejere.

2006
Professionel bestyrelse.
90’erne
Fokus på udvikling af medarbejdere og uddannelse.
2-årigt forløb: Virksomhedsudvikling og bedre arbejdsliv.
Overskudsdeling indføres.
90’erne
Aktieselskabet VAM A/S dannes.
Erik Rasmussen træder ud af
ejerkredsen, men har stadig sin
daglige gang i virksomheden.

2007
Virksomhedens ledelse
kommer på Lean-kursus.
2008
Nomineret til Årets
Arbejdsplads ved 3F.
2010
Udviklingsprogrammet
Empowerment startes.

2014
VAM kåres til Årets
Arbejdsplads ved 3F.

2015
Certificeret i ISO 18001
– Arbejdsmiljøledelse.

2015
Certificeret i ISO 9001
– Kvalitetsstyring.

2008
Anlægsgartnerarbejdet
bliver egen produktion.

2012
VAM bliver certificeret til
Grønt Miljø Certifikat.

2015
Certificeret i ISO 140001
– Miljøledelse.

Om- og tilbygning af kontoret på Limevej 5.
Køb af grund på Rosbjergvej 3 til projektkontor i Aarhus.
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Klimaet og VAM
KLIMAPOLITIK
I VAM tager vi de globale klimaudfordringer seriøst. Vi er del af en
branche, som bruger meget energi
– både i produktion, transport og
installation. Derfor vil vi gøre vores
del til, at verden kan løse de store
klimaproblemer, som vi står overfor
i øjeblikket.
Vi vil minimere vores forbrug af
energi til opvarmning af blandt andet bygninger og skurvogne. Vi vil
minimere elforbruget til belysning,
ventilation, kontormaskiner m.v. Vi
vil også minimere vores brændstofforbrug til transport og arbejde
med entreprenørmaskiner.
Desuden vil vi minimere andelen af
fossil energi (herunder energi fra
kul, olie og naturgas), og i stedet
overgå til vedvarende energi i det
omfang, det er muligt.
I vores valg af byggematerialer vil vi
holde øje med den teknologiske
udvikling, og løbende gøre kunderne opmærksom på muligheden for
at anvende byggematerialer, som er
CO2 -neutrale eller ligefrem CO2 negative.

Entreprenørbranchen har en stor påvirkning på klimaet, fordi arbejdet involverer
tunge, store maskiner og meget transport.
I VAM er vi klar over vores del af ansvaret
for at påvirke branchen, og for at udfordre
de gængse forståelser af, hvad der kendetegner det gode entreprenør- og anlægsarbejde. Nedenfor er nævnt nogle eksempler på, hvordan vi i 2015 har arbejdet
mod dette.
ECO-OPERATOR
Entreprenørarbejdet kræver store maskiner, som selv ved tomgang kan forbruge
meget diesel og dermed udlede en del
CO2. Derfor sendte VAM 10 af vores maskinførere på ECO-Operator kursus i Sverige i 2015. Eco Operator er et maskinførerkursus med fokus på at reducere brændstofforbruget og øge sikkerheden ved
brug af større maskiner. Med kurset blev
vores maskinførere opdaterede på, hvordan de i hverdagen kan operere de store
dieselmaskiner, så de forbruger mindre
diesel og dermed udleder mindre CO2.

Vi vil også forsøge at minimere
energiforbruget i vores produkter,
efter vi har overdraget arbejdet.
Vi vil påvirke vores leverandører til
at minimere deres forbrug af fossilt
energi i det omfang, det er muligt.
Dette gælder også for deres leverandører.
Alle disse tiltag vil formindske vores
udledning af CO2 og disses ækvivalenter, og dermed være med til at
løse den globale klimaudfordring.
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KONTOROMBYGNING OG ENERGIOPTIMERING
VAM har i 2015 om- og tilbygget sit
hovedkontor, som er udvidet med flere
arbejdspladser og kontorer i den nyrenoverede længe af gården. Ombygningen satte fokus på energioptimering af
både de nye og eksisterende bygninger,
for eksempel ved at isætte nye vinduer
samt isolere tag, vægge og rør.
HALMFYR
På VAM’s hovedlokalitet er der installeret
halmfyr. Halmfyret leverer varme til ca.
765 m2. Varmeudnyttelsen af halmfyret er
forventeligt 2 halmballer til 1. liter olie.
SOLFANGERE
Derudover er der sat solfangere på servicehallen på hovedlokaliteten. De skal
supplere halmfyret, så der blandt andet
fyres mindre om sommeren. VAM har
også indkøbt en pioner-skurvogn med
egen solfanger til arbejdspladser, hvor der
ikke er adgang til strøm.

MÅLSÆTNINGER
VAM er netop begyndt at arbejde systematisk med CSR i 2015.
Derfor findes der ikke en decideret målsætning for VAM og
klimaet. VAM arbejder dog med mål, som har effekt på klimaet,
gennem vores ISO-14001 Miljø-certificering.

Flere af anbefalingerne fra kortlægningen af vores energistrømme på Limevej 5 tager altså ikke højde for den nuværende om–
og tilbygning foretaget i 2015. Derfor ønsker VAM at foretage
en ny energistrømanalyse i 2016 - samt høste de lavt hængende frugter, den måtte pege på.

Virksomheden fik kortlagt energistrømmene på Limevej 5, før
der blev renoveret og tilbygget med 300m2. Derfor er der ikke
en relevant baseline for dette arbejde.

Baseline

Status

(01.01.2015)

(31.12.2015)

Kortlægning af energistrømme på Limevej 5

Nej

Ja

Optimering af energistrømme på Limevej 5

Nej

Nej

MÅLSÆTNING 2015

MÅLSÆTNINGER FOR 2016
Gennem involvering af VAM’s medarbejdere ved flere processer, har vi i VAM fået mange nye og gode idéer til, hvordan vi
kan forbedre vores arbejde og samtidigt reducere vores påvirkning af klimaet. Nogle af projekterne kræver nye målinger,
andre vil have en effekt på eksisterende målinger.

Målsætningen for reducering af benzin- og dieselforbrug er
baseret på en 2 % reducering. For at nå disse slutmål bliver
følgende tiltag og projekters procesmål vigtige. Derudover ønsker VAM at installere måler på solcellerne, således at VAM kan
måle den effektive udnyttelse af energi fra solcellerne.

Baseline

Mål

(01.01.2016)

(31.12.2016)

Nedsætte årligt dieselforbrug / medarbejder

5226 L

5121 L

Nedsætte årligt dieselforbrug / omsætningen

3905 L

3827 L

Nedsætte årligt benzinforbrug / medarbejder

51,63 L

50,60 L

Nedsætte årligt benzinforbrug / omsætningen

38,59 L

37,81 L

Nej

Ja

MÅLSÆTNING 2016

Energistrømanalyse på faste lokaliteter
UNDGÅ TOMGANGSKØRSEL
Der sættes fokus på at undgå tomgangskørsel på maskinerne. Dette gøres
blandt andet ved at gøre oplysninger
om omkostningerne og CO2-forbruget
pr. min. tomgangskørsel tilgængelige for
alle medarbejdere på synlige pladser.

ORGANISERING AF SAMKØRSEL
VAM arbejder over et stort geografisk
område. Derfor er det ekstra vigtigt, at
medarbejderne, så vidt muligt, danner
makkerpar på basis af, hvor de bor og
arbejder. Derudover tænkes der i at organisere samkørsel, så flere hentes på pladser og kører sammen i firmabilerne.
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EFTER 2016
Virksomhedens mere langsigtede planer
er for eksempel, at virksomhedens ejer
ønsker at installere vindmøller på hovedadressen. Vindmøllerne kan forsyne virksomheden med grøn energi. Senere vil
hybrider og el, frem for benzin og diesel
også blive en vigtig del af VAM’s fremtidige investeringer i materiel og værktøj.

Miljøet og VAM
MILJØPOLITIK
I VAM ønsker vi at drage omsorg for
miljøet ved at arbejde med forebyggelse af forurening samt at reducere
miljøpåvirkningerne fra egen drift ved
at arbejde systematisk, kontinuerligt
og langsigtet med miljøledelse, således at miljøbevidstheden sikres som
en del af vores fælles kultur i virksomheden.
VAM har i det daglige stort fokus på
at minimere energiforbruget og på at
undgå spild af ressourcer og materialer, til gevinst for den samlede miljøpåvirkning. Dette sikres ved arbejde i
henhold til virksomhedens ledelsessystem, der er underlagt kravene i DS/
EN ISO 14001.
Vi vil fortsat arbejde sammen med
kunder, rådgivere og leverandører
om tiltag og procedurer, der kan forebygge forurening og andre miljøbelastninger i hverdagen.

VAM har siden 2012 haft Grønt Miljø Certifikat, som er en fælles miljøstandard for
virksomheder i Norddjurs kommune. VAM
fortsætter, sammen med certificeringen i
ISO 14001 Miljøledelse, arbejdet med at
skabe fokus på, hvordan vi kan drage omsorg for naturen i vores arbejde.
AFFALD OG GENBRUG
I VAM har vi siden 2012 arbejdet systematisk med at reducere vores spild, sortere
vores affald og sende de resterende materialer til genbrug. I 2015 sendte VAM
brugte batterier, jernskrot, brugte dæk,
ledninger og elektronik, overskudsasfalt
og papir til genanvendelse. Derudover
afleverer VAM oliefiltre, spraydåser og
spildolie til miljørigtigt håndtering hos
Dansk Special Affald.

VANDFORBRUG
Virksomhedens samlede vandforbrug på
hovedadressen, Limevej 5, var i 2015 på
358 m3. Årligt bruger en gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn ca. 200 m3
vand. Hovedadressen dækker over både
administration og en serviceafdeling. Her
udlejes, serviceres og vaskes store maskiner og materiel, blandt andet. Derfor er
VAM godt med i forhold til at holde et lavt
vandforbrug på hovedadressen.
KEMI
VAM har i forbindelse med certificeringen
inden for ISO 14001 Miljøledelse gennemgået og vurderet samtlige kemiske produkter i virksomheden. Det har betydet,
at vi har afskaffet en del farlige og forurenende stoffer, som vi ikke ønsker i vores
daglige virke. VAM har også implementeret en miljø-beredskabsplan for blandt
andet kemiske udslip.

MÅLSÆTNINGER
VAM havde flere overordnende målsætninger for arbejdet med miljø i 2015.
Målsætningerne kommer fra VAM’s arbejde med ISO 14001 Miljøledelse.
MÅLSÆTNING 2015
Beredskabsplan for kemisk udslip

Baseline

Status

(01.01.2015)

(31.12.2015)

Nej

Ja

Særligt fra ISO-certificeringen i miljøledelse var målet at minimere risiko for forurening
ved kemisk spild og udslip. Målet for at sikre dette var derfor at have en beredskabsplan. Beredskabsplanen er i dag en del af alle medarbejderes personalehåndbog.
MÅLSÆTNINGER FOR 2016
VAM arbejder med et CSR-mål for 2016, der skal danne afsæt for det videre arbejde
med bæredygtighed i virksomheden.
MÅLSÆTNING 2016
Affald-, spild- og genbrugsstyring

Baseline

Mål

(01.01.2016)

(31.12.2016)

Nej

Ja

VAM ønsker at forbedre vores indsats i forhold til genbrug og reducering af spild og
affald. Vi vil derfor udarbejde et styresystem, hvor vi kan samle data for affald, spild og
genbrug samt følge udviklingen herfor. Dette vil gøre os bedre til at; kommunikere omkring udviklingen i vores forbrug, tage beslutninger vedrørende forbedringer baseret på
reelle data samt overvåge vores fælles indsats for at reducere spild. Systemet skal udvikles til at inkludere tal for el-, benzin/diesel-, varme- og vandforbrug, så VAM har et
stærkt styringsværktøj til arbejdet hen imod større bæredygtighed i produktionen.
10
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Menneskerettighederne og VAM
POLITIK FOR
MENNESKERETTIGHEDER
I VAM respekterer vi alle de generelle menneskerettigheder.
Vi vil gøre alt, hvad der er muligt, for
at undgå at krænke menneskerettighederne. Og hvis det skulle ske,
vil vi prøve at rette op på fejlen ved
at give kompensation til den krænkede. Vi vil desuden hjælpe andre med
også at undgå at krænke menneskerettighederne.

En kerneværdi i VAM er ordentlighed og
deri ligger respekten for det enkelte menneske. Derfor ønsker VAM at samarbejde
med leverandører, som også respekterer
menneskerettighederne.
Da arbejdet med CSR først for nyligt er sat
i gang, har vi ikke dokumenteret viden om
vores leverandører og underentreprenørers arbejde. Vi forventer dog, at de dan-

Blandt de menneskerettigheder vi
respekterer, er blandt andet frihed
for børnearbejde, frihed for tvangsarbejde, ret til et sundt og sikkert
arbejdsmiljø, ret til foreningsfrihed,
ret til bevægelsesfrihed, ret til religionsfrihed, fravær af diskrimination,
ret til ligeløn, ret til privatlivets fred,
forsamlingsfrihed, fravær af nedværdigende behandling, frihed fra tortur
samt ret til hvile og frihed.
Vi vil desuden gøre, hvad vi kan, for
at disse menneskerettigheder også
bliver respekteret af vores leverandører, kunder og resten af vores
værdikæde.

12
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ske virksomheder, vi samarbejder med,
følger gældende dansk lovgivning og derigennem respekterer menneskerettighederne. Ligeledes stiller vi krav til vores
underleverandørers arbejde på vores
pladser, hvilket kan læses i vores folder
Sikkerhed og Samarbejde eller i samhandelsaftaler med leverandører, hvor særlige forhold beskrives.

MÅLSÆTNINGER
Da VAM ikke tidligere har arbejdet struktureret med CSR og
menneskerettigheder, foreligger der ikke mål for 2015. Målene
for 2016 vil derfor også bære præg af at være en opstart i forhold til det systematiske arbejde.
Fremadrettet vil vi derfor skabe mere og bedre styring af vores
arbejde mod, at vi og vores samarbejdspartnere ikke krænker
menneskerettighederne.
MÅLSÆTNINGER FOR 2016
VAM ønsker fremadrettet at auditere vores leverandører for at
sikre, at de og deres leverandører ikke krænker menneskerettighederne. Starten på dette arbejde er udarbejdelsen af en
Code of Conduct, som er generelt gældende, men med tilføjede
branchespecifikke retningslinjer.
VAM’s Code of Conduct skal baseres på generelle retningslinjer
fra CSR-kompasset og udvikles særligt til bygge- og anlægsbranchen. Vi ønsker senere at udbrede vores Code of Conduct til
andre virksomheder i bygge– og anlægsbranchen gennem
Dansk Byggeri og deres medlemmer.

Baseline

Mål

(01.01.2016)

(31.12.2016)

Nej

Ja

0

3

Risikovurdering af leverandører

Nej

90 %

Skabelon til selvevaluering

Nej

Ja

Skabelon til forbedringsplan

Nej

Ja

MÅLSÆTNING 2016
Udvikling af Code of Conduct
Evt. underskrevet af leverandører

CODE OF CONDUCT
I dag har VAM en sikkerheds- og samarbejdsfolder samt en eventuel samhandelsaftale med leverandøren, som udstikker retningslinjer for leverandøren. Disse
har dog særligt fokus på arbejdsmiljø,
miljø og kvalitet – ikke menneskerettighederne og bæredygtighed specifikt. Derfor
ønsker VAM at udarbejde og udbrede en
Code of Conduct, som giver mening for
arbejdet i bygge- og anlægsbranchen.

RISIKOVURDERING
Derudover ønsker VAM at foretage en
risikovurdering af vores leverandører for
at afklare, hvilke leverandører vi først bør
henvende os til – og hjælpe til at tage et
samfundsmæssigt ansvar. Vores Code of
Conduct og risikovurderingen skal sammen danne basis for en fremtidig auditering af vores leverandører.
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EFTER 2016
Målsætningen for 2016 peger ind i et
fremtidigt arbejde med at hjælpe vores
leverandører på vej mod en mere bæredygtig og samfundsmæssig ansvarlig tilgang til deres virke. Første skridt er således at risikovurdere leverandørerne, dernæst skal leverandørerne præsenteres
for vores Code of Conduct og evaluere sig
selv. Det kan i sidste ende føre til en forbedringsplan for leverandøren. Derfor vil
vi først bygge systemet op, som leverandørerne senere evalueres efter.

Arbejdsforhold og VAM
POLITIK FOR
ARBEJDSFORHOLD
OG ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER
I VAM respekterer vi vores ansatte
som hele mennesker. Vi respekterer
deres rettigheder til at leve et fuldt
og harmonisk liv.
Derfor respekterer vi, som et ufravigeligt grundlag, deres arbejdstagerrettigheder, som beskrevet i de generelle menneskerettigheder.
Dette omfatter de ansattes ret til
foreningsfrihed i foreksempel fagforeninger, samt deres ret til kollektiv
forhandling af overenskomster. Vi
respekterer også de ansattes ret til
fravær af tvangsarbejde og børnearbejde. Endelig respekterer vi de
ansattes ret til fravær af diskrimination i forbindelse med for eksempel
ansættelse, løn, arbejdstider, arbejdsopgaver, uddannelse, forfremmelse, frihed og barsel samt sikkerhed og sundhed.

En af hovedtankerne i VAM er, at reel
menneskelig og finansiel værdiskabelse er
hinandens forudsætninger. Derfor bliver
medarbejderne vores største aktiv – og
det at sikre gode arbejdsforhold en af
vores fornemste opgaver.
ÅRETS ARBEJDSPLADS 2014
VAM blev i 2014 indstillet af vores medarbejdere til Årets Arbejdsplads ved 3F.
VAM vandt denne ære i efteråret 2014,
baseret på kriterierne:
◦
◦
◦
◦
◦

Løn og arbejdsvilkår
Arbejdsmiljø og sundhed
Uddannelse
Samfundsansvar
Virksomhedens evne til udvikling

PERSONLIG OG FAGLIG
UDVIKLING
Siden 90’erne har udvikling og læring været en vigtig del af arbejdet i VAM. Virksomheden tilbyder gode muligheder for
at medarbejderne kan udvikle sig.

Vi vil desuden gøre, hvad vi kan, for
at vores ansatte kan arbejde i et
sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø uden arbejdsskader, stress eller
opslidende arbejde.

Fagligt tilbydes medarbejderne relevante
kurser, såsom rørlæggeruddannelsen,
vejen som arbejdsplads, lederkurser og
arbejdsmiljøuddannelsen.

Vi forsøger også at inspirere vores
leverandører til at anvende disse
principper.

Derudover tilbydes gratis kurser, som
medarbejderne frivilligt kan tage efter
arbejdstid. Kurserne er rettet mod en
opkvalificering af deres evner inden for
dansk, matematik og IT samt ordblindeundervisning. Erfaringerne med disse kurser
er, at medarbejderne ikke bare går derfra
med styrkede evner, men at de også vokser personligt.

VAM har særlige politikker specifikke
for arbejdstager– og arbejdsforhold.
For eksempel ”Politik mod mobning
og chikane i VAM” og vores
”Arbejdsmiljøpolitik”.

PERSONALEGODER
Medarbejdere i VAM har sundhedssikring,
pension, tilskud til behandlinger ved for
eksempel kiropraktor og fitness, frugtordning og kan tage fagforenings- og
overenskomstmæssige samtaler på fælles
kvartalsmøde i marts. Alt dette skal understøtte det gode arbejdsliv, både fysisk
og mentalt.
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EMPOWERMENT
Virksomheden arbejder med Empowerment. Det er et værktøj til at udvikle den
rette kultur i virksomheden og en tilgang
til medarbejdere, som værende ansvarlige
og selvstændigt handlende.
Empowerment dækker over en rammesætning af forventninger og krav til virksomhed og medarbejdere. Dertil kommer
en styrkelse af medarbejdernes viden og
evner – så de kender rammerne og kan
tage større ansvar for deres arbejde.
Dette skulle i sidste ende også højne arbejdsglæden.
OVERSKUDSDELING
Virksomhedens ejer, Søren Rasmussen,
indførte i 90’erne overskudsdeling i virksomheden ud fra devisen om, at det overskud, vi giver, skal komme os til gode i
fællesskabet VAM. Der blev både indført
projekt- og fælles overskudsdeling.
Projektoverskudsdeling betyder, at medarbejderne på de forskellige projekter kan
få tildelt op til 17 kr. ekstra pr. time ved
overskud på projektet. Ved underskud på
projektet går det i nul, ikke i underskud.
Den fælles overskudsdeling udbetales i
marts og er fastsat til 27 % af virksomhedens samlede overskud, som fordeles på
medarbejderne ud fra alle deres reelle
arbejdstimer for året.

MÅLSÆTNINGER
VAM’s målrettede arbejde med at sikre en høj arbejdsglæde, som et af virksomhedens mål for 2018, er i tråd med en bæredygtig
tilgang til arbejdsforhold og arbejdstagerrettigheder. Virksomhedens relaterede indsatser fra 2015 er derfor en del af denne rapport. Målene understøtter de projekter, vi vil gennemføre i 2016. Grundlaget er altså lagt for det videre arbejde med at sikre
gode og ordentlige arbejdsforhold for virksomhedens medarbejdere.
Baseline

Status

(01.01.2015)

(31.12.2015)

Politik mod mobning og chikane i VAM

Nej

Ja

Beskrivelse af unges færdsel på arbejdspladser

Nej

Ja

Delvist

Ja

Nej

Ja

Delvist

Ja

10 for året 2014

6 for året 2015

Reducering af sygefravær til mindre end 3 %

-

2,56 %

Ingen påbud/påtaler fra Arbejdstilsynet

0

5

MÅLSÆTNING 2015

Relevant procedure for nyansatte i VAM
Dokumentation for hygiejnestandard/-forhold
Lærlinge-Mentor Ordning
Reducering af arbejdsulykker i forhold til 2014

PSYKISK ARBEJDSMIILJØ
På basis af vores APV fra 2014 blev der
sat fokus på at undgå mobning. Medarbejderne deltog derfor i udformningen af
vores Politik mod mobning og chikane i
VAM. Der blev også udarbejdet en folder
om unges færdsel på arbejdspladsen,
som oversætter lovkrav til praksis. Vores
ordning for lærlinge og mentorer, der
skal sikre den gode opstart og udvikling
for vores lærlinge, blev færdig. Opstarten
er også vigtig for nyansatte i virksomheden, hvorfor en gruppe medarbejdere var
med til at udforme en ny proces for opstartsperioden.

FYSISK ARBEJDSMILJØ
Medarbejderne har ved to workshops
forholdt sig til hygiejnekrav og standarder
ved forskellige arbejdsopgaver. Det blev
til en hygiejnetrappe, der danner udgangspunkt for at arbejde med sundhed
og hygiejne i VAM. Sygefraværet i VAM
ligger lavt på 2,56 %. Til sammenligning
er det gennemsnitligt for branchen 3,5 %.
Antallet af arbejdsulykker er også faldet
med fire styk fra 2014, en reducering på
40 %. Målet om at undgå påtaler og påbud fra Arbejdstilsynet er desværre ikke
nået, da der har været særligt fokus fra
Arbejdstilsynet på branchen.

MÅLSÆTNINGER FOR 2016
Arbejdet med vores Lærlinge-Mentor
Ordning samt Sundhed og Hygiejne fortsætter i 2016. Derudover sættes der fokus på arbejdsglæde, som er et mål i
VAM’s Udviklingsplan 2018. Fokus fremadrettet er på det bæredygtige arbejdsmiljø, hvor medarbejdertrivsel og fysisk
og psykisk sundhed skaber de bedste
forudsætninger for virksomhedens og
medarbejdernes fremtid. VAM ønsker
derfor med nedenstående tiltag at implementere den dokumenterede og beskrevne hygiejnestandard i virksomheden.

MÅLSÆTNING 2016
VAM vil fortsætte arbejdet med sundhed og hygiejne. Ligeledes vil VAM opbygge en undersøgelse, som måler trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne. Målingen foretages første gang i 2016 og derefter årligt.
Baseline

Mål

(01.01.2016)

(31.12.2016)

0 biler

2 biler

Hygiejne-zoneinddelte skurvogne

0 skurvogne

1 skurvogn

Tøjvask tilgængeligt

0 lokaliteter

3 lokaliteter

Mentorer uddannet

0 medarbejdere

8 medarbejdere

0%

100 %

Intet kodeks

Afdækket
behov

MÅLSÆTNING 2016
Hygiejne-zoneinddelte biler

Besvarelser på arbejdsglædemåling
Etisk kodeks for medarbejdere
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Samfundet og VAM
POLITIK FOR
SAMFUNDSANSVAR
VAM er en del af samfundet. Vi ser
det derfor som en af vores opgaver
at opføre os ordentligt i alt, hvad vi
laver. Vi ønsker at være forankret i
vores lokalsamfund, hvor vi har aktiviteter. Og vi ønsker at respektere
vores lokalsamfunds ønsker til os,
hvor det er muligt.
Vi er en del af det danske samfund,
og vi ønsker at bidrage til Danmark,
hvor vi kan. Det kan være som
skattebetaler, som arbejdsgiver,
hvor vi betaler skat for vores ansatte
samt som bidrager af afgifter til staten. Desuden vil vi gerne bidrage til
at løse nogle af det omgivende samfunds udfordringer, ved for eksempel
at ansætte personer på kanten af
arbejdsmarkedet.

Samfundsansvar betyder meget for VAM’s
virke – både ansvar for det lokale samfund, som virksomheden er vokset ud af,
og for det samfund, som aftager en del af
virksomhedens kerneydelser.
BÆREDYGTIGE KERNEYDELSER
Arbejdet i VAM er centreret omkring nogle ydelser, som vi mener har stor betydning for det samlede samfund. Arbejdet
med infrastrukturer, såsom spildevandsog vandledninger, fjernvarmeledninger og
afledning af regnvand, er vigtigt for den
enkelte borger og det samlede samfund.
Når VAM laver kloakering og separering,
som skal fremtidssikre spildevandsnettet,
benytter vi for eksempel kun rør af standarden EN1401 med rørtykkelse SN8. Det
gør vi fordi holdbarheden er 100 år, og
dermed et langtidssikret og mere bæredygtigt arbejde, vi leverer.

Vi vil desuden gerne bidrage til, på
en bæredygtig måde, at udbygge
vores infrastruktur ved at etablere
langtidsholdbart kvalitetsarbejde. Vi
vil desuden sikre vores produktsikkerhed ved at anvende de bedste
standarder i vores arbejde. Derved
kan vi sikre at vores arbejde ikke
forvolder skade på andre.

LOKALT AFLEDT REGNVAND
Ligeledes ønsker vi at hjælpe vores kunder med at vælge løsninger, som er grønnere og mindre ressourcekrævende. Ved
at lave LAR (lokalt afledt regnvand) løsninger, kan vi hjælpe beboeren med at håndtere regnvandet på egen grund. Derved
spares nedgravning af store ledningsnet
og der er en yderligere energibesparelse,
da regnvandet ikke sendes til en energitung rensning på rensningsanlæggene.
KLIMASIKRING
En af de store udfordringer i dag, som
følge af klimaets ændringer, er store nedbørsmængder som falder lokalt, og skaber
problemer for borgere, som for eksempel
oplever at kældre og hjem bliver oversvømmede. VAM har lavet flere projekter
omkring klimasikring. Projekter som skal
sikre, at de store vandmængder bliver
ledt steder hen, hvor de for eksempel ikke
er til gene for borgerne.
VINTERBEKÆMPELSE
Selvom man ikke kan bekæmpe vinteren,
så kan man bekæmpe nogle af de følger,
den kan få samfundet. VAM fjerner sne
fra vejen og salter fortove og gangarealer,
så det er mere sikkert for den enkelte
borger at færdes udenfor om vinteren.

Vi vil desuden gøre det vi kan for at
vores leverandører også lever op til
disse krav.

LOKALSAMFUNDET
VAM sponsorerer en række lokale organisationer. I 2015 gav VAM 88.000 DKK til
20 forskellige lokale foreninger, organisationer og arrangementer.
En af disse arrangementer er Stafet for
Livet, som Karen Rasmussen, ejer, Søren
Rasmussens kone, er særligt engageret i.
Arrangementet samler overskud fra et
stafet-løb ind til Kræftens Bekæmpelse.
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MÅLSÆTNINGER
VAM har ikke arbejdet med deciderede målsætninger for
eget samfundsansvar i 2015. Derfor henviser vi til vores mere
generelle tiltag, som kan læses om på venstre side.
MÅLSÆTNINGER FOR 2016
VAM ønsker at skabe holdbare løsninger for vores kunder.
Det forudsætter og afhænger dog af kundens egne forudsætninger for at passe på et givent kloakanlæg. For at hjælpe til,
at løsningen bliver langtidsholdbar, ønsker VAM at klæde de
private kunder på med viden om drift og vedligehold af deres
kloakanlæg, ved at forbedre deres forudsætninger for at passe korrekt på deres anlæg.

MÅLSÆTNING 2016
Drift- og Vedligehold anvisninger til alle kunder
ved køb af kloakanlæg
DRIFT OG VEDLIGEHOLD FOLDER
VAM ønsker at udarbejde en let tilgængelig folder omkring
drift og vedligehold af kloakanlæg. Folderen skal hjælpe VAM’s
kunder med at passe bedst muligt på deres kloakanlæg, så de
undgår fordyrende service og reparationer.
Det vil samtidigt understøtte at kundernes sikkerhed og tryghed i forbindelse med anvendelse af anlægget, såvel som sikre
en meget længere levetid på anlæggene.

Baseline

Mål

(01.01.2016)

(31.12.2016)

Nej

Ja

KLIMASIKRING OG LAR
Klimasikring og LAR er arbejdsområder, som ikke bare er nye
bæredygtige måder, at håndtere de store nedbørsmængder på.
Det er muligheden for at skabe nye, innovative løsninger i samarbejde med kunderne. Derfor ønsker VAM, som en mere langsigtet målsætning, at gøre klimasikring og LAR til forretningsområder for virksomheden. Dette gøres blandt andet ved at
have ansvarlige for disse områder, som kan opsamle og formidle viden og erfaringer rundt i virksomheden.
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God selskabsledelse og VAM
POLITIK FOR GOD
SELSKABSLEDELSE
VAM ønsker at være et ansvarligt og
transparent selskab, som har stor
fokus på god selskabsledelse (good
governance).
Vi anvender og offentliggør løbende
vores selskabsledelse på basis af
anbefalingerne fra Komiteen for God
Selskabsledelse.
VAM skal være et selskab med en høj
grad af gennemsigtighed for alle
interessenter. Det skal være tydeligt,
hvem der træffer beslutningerne,
hvordan disse bliver udvalgt og hvad
de har af økonomiske og andre interesser.
Vi ønsker, at vores bestyrelse og
direktion til enhver tid er kompetent
og tjener virksomhedens interesser
bedst muligt.

Med sine kun to ejere har selskabet VAM
A/S en meget tæt kontakt mellem ejere,
generalforsamling, bestyrelse og direktion. Dermed er der godt samarbejde mellem de styrende organer i virksomheden.
BESTYRELSENS ARBEJDE
Bestyrelsens arbejde i VAM er godt struktureret omkring et årshjul. Herunder behandles emner som strategi, værdiskabelse, kapitalstruktur, aktiviteter, ledelsesstruktur og samarbejdet med direktionen.
Bestyrelsesflertallet (to ud af tre, hvoraf
den ene er formanden) er uafhængig af
ejer- og lederinteresser, og kan dermed
handle objektivt på selskabets vegne.
Bestyrelsen i VAM evaluerer årligt samarbejdet med direktionen, og den kan dermed løbende sikre en optimeret ledelse
af selskabet.

Bestyrelsesmedlemmerne aflønnes ikke
med aktieoptioner, og fristes dermed ikke
af kortsigtede gevinster fra selskabet.
Der er indgået aftale mellem selskabets
revisor og bestyrelsen. Dermed sikres et
direkte forhold uden om direktionen, da
revisor skal revidere selskabet på bestyrelsens, og ikke direktionens, vegne.
CERTIFICERINGER I KVALITET,
MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
VAM blev i 2015 ISO-certificeret i kvalitetsstyring, miljøledelse og arbejdsmiljøledelse. Certificeringerne er med til at virksomheden dokumenteret arbejder med
udvikling. Ligeledes betyder det, at virksomheden rapporterer til et eksternt certificeringsorgan.

Vi har en klar holdning til korruption.
Vi tolererer ikke bestikkelse eller
smørelse til vores ledelse eller ansatte. Beslutninger skal træffes så de
gavner selskabet – ikke en enkelt
person. Alle må dog modtage smågaver til en værdi af op til DKK 500 årligt fra en samarbejdspartner. Hvis
gaven er over DKK 500 skal den gives
til nærmeste chef, som fordeler til
alle. Gaver med værdi over DKK
2.000 takker vi pænt nej til.
Desuden vil vi ikke tolerere anvendelse af bestikkelse eller smørelse i
vores arbejde til andre interessenter.
Hvis vi ikke kan komme igennem
med vores arbejde uden korruption,
så må vi forlade opgaven.
Vi giver gerne gaver med en værdi
op til DKK 500 årligt til vores samarbejdspartnere, som et tegn på godt
samarbejde.

MÅLSÆTNINGER
Da vores strukturerede tilgang til CSR og samfundsansvar først er startet sent i 2015, er
der ikke opsat specifikke CSR-mål for 2015. Virksomheden har dog arbejdet mod at
blive ISO-certificeret inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø i 2015. Det lykkedes i starten af februar måned 2015.
Baseline

Status

(01.01.2015)

(31.12.2015)

Certificeret i Kvalitetsstyring, ISO 9001

Nej

Ja

Certificeret i Miljøledelse, ISO 140001

Nej

Ja

Certificeret i Arbejdsmiljøledelse, ISO 18001

Nej

Ja

MÅLSÆTNING 2015

ISO-certificeringerne skal for 2016 og fremad, så vidt muligt, integreres i VAM’s arbejde
med CSR. Dette gøres for, at opnå den størst mulige synergieffekt mellem strategi, målsætning og udvikling på tværs i virksomheden.

18
18

MÅLSÆTNINGER FOR 2016
I 2015 blev det klart for VAM, at vores eksisterende, værdibundede arbejde med ordentlighed og bæredygtighed kunne
struktureres og udvikles yderligere ved at begynde at arbejde
med CSR. Vores målsætning for 2016 starter dette arbejde.

Bredt set handler målsætningen om at forankre CSR-arbejdet i
virksomheden, blandt andet gennem udsendelse af første CSRårsrapport, tilmelding til Global Compact samt udforme en politik for samfundsansvar.

Baseline

Mål

(01.01.2016)

(31.12.2016)

Udsende CSR Årsrapport

Nej

Ja

Tilmelding til Global Compact

Nej

Ja

Udarbejde politik for samfundsansvar (2.2.1)

Nej

Ja

MÅLSÆTNING 2016

Note: Tallene i parentes henviser til afsnit i ”Anbefalinger for god selskabsledelse”.

Denne CSR-rapport er for VAM, det første skridt på vejen hen
imod et struktureret og målrettet arbejde med CSR. Et skridt
der skal understøtte, at vores arbejde med bæredygtighed og
CSR bliver en ligeså fastforankret praksis i virksomheden, som

vores værdibundne arbejde med for eksempel ordentlighed
allerede er det. Og vi håber, at vi med denne rapport har skabt
et indblik i, hvordan dette arbejde fremadrettet vil foregå.

Er du interesseret i at høre mere om VAM eller vores arbejde
med CSR, skal du være velkommen til at kontakte:

Udviklings og Innovationschef, Stine Hjortshøj Lajer på mail
shl@vam.dk eller på tlf. 2893 2942.
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Limevej 5
Vester Alling
8963 Auning
+45 8649 2300
vam@vam.dk
www.vam.dk

Entreprenørarbejde der holder
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