Gratis gå-hjem-møde
Fair løn- og arbejdsforhold
Torsdag den 20. april kl. 14.00-16.00
B!NGS, Vesterbrograde 149, 1620 København V
Tilmelding via dette link

FAIR LØN- OG ARBEJDSFORHOLD

Mange virksomheder, kommuner og organisationer ønsker at sikre ordnede og
fair løn- og arbejdsforhold hos leverandører – men hvordan gør man det? På en
god og effektiv måde, der ikke giver unødigt arbejde – hverken for én selv eller
leverandøren?
Det sætter Bureau Veritas fokus på i forbindelse med et gratis gå-hjem-møde
torsdag den 20. april 2017 hos BINGS, hvor vi ser nærmere på de praktiske
forhold, der sikrer en effektiv implementering, opfølgning og evaluering.

PROGRAM

14.00 - 14.15

Velkomst og introduktion til dagens tema
Ved Jørn Jensen, Business & Brand Developer,
Bureau Veritas

14.15 - 14.45

Inspektioner af løn- og arbejdsforhold i praksis
Ved Katalin Christensen og Helle Borbjerg Hansen,
Inspektører, Bureau Veritas
Hør mere om forberedelse, gennemførsel og
afrapportering af inspektioner - trin-for-trin

14.45 - 15.30

15.30 - 16.00

Social ansvarlighed i praksis*
Ved Sabine Nygaard Skou Kristensen, Bygge- og
udbudsjurist, Københavns Kommune
Workshop og spørgsmål ved alle
Hvad er de største udfordringer ved indsatsen for
fair løn- og arbejdsforhold, og hvordan kan man
gribe dem an i praksis? Åben diskussion og
erfaringsudveksling

16.00

Tak for i dag

*Social ansvarlighed i praksis - uddybende info
Københavns Kommune er nok den mest erfarne aktør i
Danmark, når det gælder den praktiske implementering
af social ansvarlighed. Siden lanceringen af ”Fair forhold i
København” (fairforhold.kk.dk) i 2014 har kommunen årligt
gennemført ca. 1.400 stikprøvekontroller af medarbejderes
løn- og arbejdsvilkår hos leverandører og underleverandører
og har dermed opbygget en massiv erfaring omkring “Dos
and Don’ts” i forhold til social ansvarlighed i praksis.
Teknik- og Miljøforvaltningen har været direkte involveret i den praktiske
implementering af og opfølgning på kommunens arbejdsklausuler. Hør meget
mere om, hvordan de politiske beslutninger bliver omdannet til konkrete
aktiviteter i hverdagen, der er med til at sikre fair løn- og arbejdsforhold hos
Københavns Kommunes samarbejdspartnere, og hvorledes indsatsen mod
social dumping er blevet taget imod af bygge- og anlægsbranchen. Bliv klogere på baggrund, indsats, resultater med særligt fokus på bygge- og anlægsbranchen og få indsigt i samarbejdet med Bureau Veritas’ indsatsteam, som
har gennemført alle stikprøvekontroller for Københavns Kommune.
OPLÆGSHOLDERE
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Bureau Veritas Christensen,
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PRAKTISK INFORMATION
Dato og tid: Torsdag den 20. april 2017
kl. 14.00-16.00
Sted: B!NGS, Vesterbrogade 149,
1620 København V
Pris: Det er gratis at deltage, men ved udeblivelse
uden afmelding faktureres et gebyr på kr. 500,Tilmelding via dette link
Sidste frist for tilmelding er den 20. marts 2017
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