BAT’s syn
på CSR i
byggeriet

Fagforbundene i BAT’s indstilling til CSR
og ønsker til indholdet i en CSR-strategi

BAT

1. Introduktion
CSR (Corporate Social Responsibility eller virksomhedernes samfundsansvar) stammer fra USA og opstod allerede i 1970’erne som
begreb. CSR har dog først indenfor de seneste 10 år vundet afgørende udbredelse i Danmark, og det er først fornylig, at CSR er dukket
op inden for byggeriet.
CSR kan betegnes som virksomhedsinitiativer, hvor virksomheden
tager hensyn til sine omgivelser i en grad der rækker ud over, hvad
den er pålagt ved lov.
CSR er blevet aktuelt som en konsekvens af den øgede globalisering,
hvor danske virksomheder i stigende grad driver virksomhed i lande,
hvor den lokale lovgivning ikke er på højde med internationalt anerkendte CSR-principper eller ikke håndhæves tilstrækkeligt. Derfor er
der behov for, at virksomheder selv kan dokumentere, kommunikere
og ikke mindst systematisere de ting, man gør for at undgå at have
negativ indflydelse på CSR-principper, herunder menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
Når virksomheder igangsætter CSR-initiativer kan det være med til at
styrke konkurrenceevnen og indtjeningen. Desværre er der også set
eksempler på, at CSR er blevet brugt som en undskyldning for ikke at
have overenskomst. Dette har gjort fagforeningerne en smule skeptiske overfor begrebet.
Men vi må nok konstatere, at CSR er kommet for at blive, og hvis vi
som fagforeninger vil have indflydelse på udformningen af virksomhedernes CSR-politik, er vi nødt til at forholde os til begrebet.

2. CSR i byggeriet
Fra at have været et typisk hjemmemarkedserhverv til i de senere år
at opleve betydelig større konkurrence fra udlandet, er CSR blevet
yderst aktuel inden for byggeriet.
Byggeriet har traditionelt haft et lidt slidt image i offentligheden,
og de senere års mange sager om dårlige løn- og arbejdsvilkår, falske
kontrakter, udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft, støjende arbejde, høj
forekomst af ulykker, fejl og mangler mv. har kun forværret billedet.
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CSR kan bruges af både private eller offentlige bygherrer, rådgivere,
leverandører eller udførende til at forbedre omdømmet. Ved hjælp af

CSR kan virksomheden sikre, at aktørerne i omverdenen1 tager godt
imod udførelsesprocessen og det færdige bygværk.
For at have troværdighed skal der imidlertid være overensstemmelse
mellem de værdier, der signaleres udadtil, og de værdier der efterleves indadtil. CSR handler altså om meget mere end blot ”damage
control” og forsøg på at beskytte sig mod uheldig omtale i medierne.
CSR UDEN VÆRDI
Entreprenørvirksomheden Pihl & Søns årsregnskab for 2011 indeholdt en
henvisning til en flot CSR-politik, hvor virksomheden redegjorde for sit
ansvar overfor at skabe et sikkert arbejdsmiljø, oprette praktikpladser,
behandle alle medarbejdere ligeværdigt mv.
I virkelighedens verden havde fagforeningerne godt 150 sager om arbejdsmiljø, løn- og arbejdsforhold de sidste to år af virksomhedens levetid.
Virksomheden tog ikke ret mange lærlinge, hyrede underentreprenører,
som ikke overholdt overenskomsten og levede på en række andre områder ikke op til sit samfundsansvar.
Pihl og Søns CSR-politik var med andre ord ikke det papir værd, som den
var skrevet på.

Udover at CSR kan være med til at forebygge problemer og opnå
anerkendelse i omverdenen, kan CSR bruges strategisk til at fastlægge klare og effektive rammer for den produktion, som udførelsen af
et byggeri er. En gennemtænkt og velovervejet CSR-strategi kan dermed udgøre fundamentet for en effektiv byggeproces, høj produktivitet og god økonomi under udførelsen.
CSR BETALER SIG
Som en del af Veidekke-koncernen arbejder Hoffmann dagligt med sit
samfundsansvar. Det foregår som en integreret del af arbejdet i forhold
til både medarbejdere og kunder. Hvert år udgiver koncernen desuden en
samfundsrapport, hvori der detaljeret redegøres for arbejdet med at udvikle talentmassen, uddannelse af medarbejdere, sikre det gode arbejdsmiljø mv.
Hoffmann har netop haft 150 års jubilæum, og virksomheden har som en
af de få haft overskud siden 2009. Man har kun meget få arbejdsulykker,
og sygefraværet er minimalt for alle medarbejdergrupper. Det tyder på, at
det lønner sig at behandle sine medarbejdere godt og i øvrigt vise et betydeligt samfundsansvar.
1) Centrale aktører i omverdenen omfatter kommende brugere, leverandører og udførende
firmaer, håndværkere, naboer og lokalsamfundet, investorer, pressen, fagforeninger osv.
Aktørerne har typisk hvert sig billede af, hvad der er godt og dårligt, hvilket understreger
vigtigheden af at håndtere byggeri på en gennemtænkt måde.
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Set med BAT-briller er det helt oplagt at bruge CSR som et middel til
at opnå en række af de mål, som vi har som faglige organisationer. Vi
skal koncentrere os om byggeriets udførelsesfase, hvor vores opgave er at sætte fokus på løn- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø, reelle lærepladser og reelle ansættelsesformer2, sådan at CSR ikke kun bliver
et spørgsmål om bæredygtighed, klima og energibesparelser. Det er
efter vores mening ikke særlig ambitiøst blot at overholde lovgivning
og gældende aftaler, og CSR kan bruges til at hæve niveauet for ansvarlighed i byggeriet. Det endegyldige mål for BAT er, at der udvikles en ”ansvarlighedsstandard” for byggeri i Danmark.
Flere virksomheder inden for byggeriet har igangsat CSR-initiativer, og senest har Bygherreforeningen taget initiativ til at udvikle et
”Charter for byggeriets samfundsansvar”. Vi skal kende vores besøgelsestid og spille ind med vores holdninger til det igangværende
arbejde.

3. CSR i bygherreperspektivet
De mange interessenter i et byggeprojekt aktualiserer behovet for
lederskab, og her er bygherren det logiske valg som frontløber. Som
betaler og ejer af det færdige bygværk spiller bygherren en nøglerolle, og omverdenens kritik vil i sidste ende falde tilbage på bygherren.
Derfor giver det bedst mening, at det er bygherren, der bestemmer
og fastlægger de rammer, som byggeprojektet skal opfylde i såvel
byggeprocessen som i den efterfølgende drift.
Udover at være båret af et ønske om at vise social ansvarlighed, kan
en gennemtænkt CSR-strategi hjælpe bygherren til at få styr på sin
leverandørkæde og øge visheden for, at alle regler er overholdt, at
tingene foregår efter bogen og følger de aftaler, som er indgået med
de involverede virksomheder.
Bygherrens gevinst ved at arbejde med CSR er dobbeltsidet og retter sig henholdsvis udadtil og indadtil: For det første kan bygherren
bruge CSR til at arbejde systematisk og proaktivt med sit omdømme,
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2) Når disse forhold er opfyldt kan man tale om, at der er ”ordnede forhold” (svarer til,
at løn- og arbejdsvilkår sker i henhold til den mest repræsentative landsdækkende kollektive overenskomst, at arbejdsmiljølovgivning overholdes, at der stilles et passende
antal praktik- og lærepladser til rådighed og at ansættelsesformerne er reelle).

hvad enten det er i forhold til medierne, det politiske system, myndigheder, kunder, borgere, brugere, medarbejdere eller fagbevægelsen. For det andet kan bygherren bruge CSR til at skabe rammerne
om en velordnet og omkostningseffektiv byggeproces, som kan sikre
flow og høj produktivitet i udførelsesfasen.

4. CSR for udførende
Ifølge en undersøgelse fra Dansk Byggeri3 arbejder mange entreprenører og andre udførende allerede i dag med CSR i form af at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter.
Det sker fx ved, at virksomheden gør en særlig indsats i forhold til
integration, efteruddannelse, sundhedspolitik, arbejdsmiljøpolitik
eller miljø. Årsagen er blandt andet, at det giver anseelse i omverdenen, flere kunder og stolthed blandt medarbejderne.
Undersøgelsen viser, at virksomhederne i høj grad vælger CSR-initiativer efter, hvor det giver en effekt på bundlinjen. Det skal give mening i form af forøget indtjening at investere i CSR.
I BAT mener vi, at det også er i de udførendes interesse at drive virksomhed på en ansvarlig måde og at deltage i en byggeproces med
ordnede forhold. Det er en fornuftig vej at gå i forhold til at genskabe
tilliden til dansk byggeri i offentligheden og til at forbedre den langsigtede konkurrenceevne.
BAT vil derfor arbejde for, at vi og arbejdsgiverforeningerne får en
fælles forståelse for CSR og at der bliver skabt bred opbakning til
udviklingen af en ”ansvarlighedsstandard” for byggeri i Danmark.

5. Lovgivning og regulering
Værdier, normer og regulering i samfundet sætter en ramme for den
konkrete CSR-strategi, som en virksomhed kan vælge. For BAT er det
afgørende vigtigt, at CSR ikke alene er noget, virksomhederne arbejder med på frivillig basis.
En omfattende lov- og aftalemæssig regulering har indflydelse på
CSR-området. ILO-konvention 94, nationale overenskomster og
Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter mv. skaber en
3) ”Samfundsansvar i Byggeriet”, juni 2014, Dansk Byggeri.
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ramme for det enkelte byggeprojekt, som virksomheden kan bruge
som pejlemærke.
I denne sammenhæng er det værd at notere sig, at Europa-Kommissionen i sin CSR-strategi fra 2011 slår fast, at en forudsætning for,
at virksomhederne lever op til deres ”ansvar for deres indflydelse
på samfundet” er, at de overholder den gældende lovgivning og de
kollektive aftaler mellem arbejdsmarkedets parter 4. Kommissionen
anerkender dermed, at fagbevægelsen spiller en vigtig rolle for
CSR: ”Fagforeninger og civilsamfundets organisationer identificerer
problemer og udøver pres for at opnå forbedringer og kan indgå i
et konstruktivt samarbejde med virksomhederne om at finde fælles
løsninger”5.
Af andre internationalt anerkendte principper og retningslinjer for
CSR kan nævnes FN’s Global Compact-initiativ, den vejledende ISO
26000-standard, ILO’s trepartsprinciperklæring og OECD’s retningslinjer.
En god CSR-strategi skal holde sig inden for rammerne af disse bestemmelser og samtidig lægge noget til, som hæver standarden i
forhold til gældende lovgivning og kollektive aftaler.

5. Det konkrete indhold i en CSR-strategi
CSR kan konkret udmøntes ved, at en virksomhed har og efterlever
en CSR-strategi. For fuldt ud at leve op til det sociale ansvar skal en
CSR-strategi ifølge EU-Kommissionens anbefaling indeholde sociale,
miljømæssige og etiske aspekter6.
Set med BAT’s øjne er alle aspekter vigtige, men særligt lægger vi
vægt på de sociale aspekter og forhold, der vedrører løn- og arbejdsvilkår, ansættelsesformer og kollektive aftaler.
BAT mener, at en CSR-strategi som minimum skal have følgende
indhold:

Generelt
4) KOM(2011) 681 endelig: En ny EU-strategi 2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar, 2011:7.
5) KOM(2011) 681 endelig, 2011:8.
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6) KOM(2011) 681 endelig, 2011:7.

• CSR-strategien fastlægges i dialog med samarbejdspartnere, herunder de lokale afdelinger af byggefagene under BAT.
• CSR-strategien skal omfatte alle aktører, som deltager i eller leverer
ydelser til byggeprojektet, det vil sige hele værdikæden.
• CSR-strategien skal gennemføres fra start til slut i byggeprocessen,
hvilket vil sige fra prækvalifikation og udbud til udførelse og drift.
Konkret betyder det, at kravene indarbejdes i udbudsmateriale og i
kontrakter med rådgivere, leverandører og udførende i hele byggeprocessen.
• CSR-strategien skal indeholde overvejelser om, hvordan man vil
gennemføre, kontrollere og sanktionere de opstillede og aftalte
krav.
• CSR-strategien skal lægge op til åbenhed og gennemsigtighed
omkring byggeriets planlægning og fremdrift.
• CSR-strategien skal lægge op til en bred accept af, at arbejdsmarkedets parter efter aftale med bygherren gives adgang til byggepladsen.
• I udførelsesfasen skal byggeprojektets parter indgå i en løbende,
konstruktiv dialog med lokalsamfundet, naboer, eksterne aktører,
organisationer mv.
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Krav til ansættelses- og arbejdsforhold
• For offentlige bygherrer skal arbejdet udføres i henhold til ”Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter” af 12. juni 20147.
• For øvrige bygherrer skal løn- og arbejdsvilkår fastsættes i henhold til den mest
repræsentative landsdækkende kollektive overenskomst (der henvises i øvrigt
til ”Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter”).
• Den virksomhed, som bærer den økonomiske risiko og som har ledelsesretten,
skal også være arbejdsgiver for de ansatte. Det henstilles således, at man ikke
kan komme uden om overenskomsten ved atypiske ansættelsesformer som
arme/ben-virksomheder, vikarer, lejet arbejdskraft mv..
• Arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen skal have høj prioritet: Der skal
løbende gennemføres sikkerhedsrunderinger, og dansk arbejdsmiljølovgivning
og det fælles værdigrundlag for byggeriets aktører fra 20058 skal efterleves.
• De involverede virksomheder forpligter sig til at uddanne et passende antal
lærlinge og efteruddanne/opkvalificere bygningsarbejdere.
• Der skal være fokus på involvering og medinddragelse af bygningsarbejderne i
arbejdsmiljøarbejdet, planlægningen og udførelsen af byggeprojektet.
• Bygherrer skal godkende underentreprenører i tilfælde af at arbejdet videreliciteres.
7) http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2014/06/Nemmere%20at%20bruge%20arbejdsklausuler.aspx#
8) http://www.bar-ba.dk/~/media/Bar-ba.dk/Bygherre-og-raadgivere/Faelles-vaerdigrundlag.pdf

Hvis du vil vide mere så kontakt os

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet
Kampmannsgade 4
1790 København V
www.batkartellet.dk
Tlf. 70 300 300

