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Godkendt af Arkitemas
partnerkreds

Denne politik er en koncernpolitik, jf. årsregnskabsloven §99a, der således gælder alle Arkitema koncernens
partnere og medarbejdere - både fastansatte medarbejdere og medarbejdere, som er i et tidsbegrænset
ansættelsesforhold.
Til politikken vil der efter behov blive udarbejdet koncernguidelines og -procedurer, ligeledes gældende for alle
Arkitemas medarbejdere. I nogle tilfælde bliver disse guidelines og procedurer suppleret af handlingsplaner i
henhold til nationale lovgivnings- og/eller fagforeningskrav.

VI SKAL KNÆKKE KURVEN FOR UDLEDNING AF DRIVHUSGASSER
”En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers behov for at opfylde deres behov i fare”. Denne definition blev første gang
lanceret i FN-rapporten ”vores fælles fremtid” i 1987 – i daglig tale Bruntlandsrapporten.
Den opfordrer desuden til at samtænke hensyn til miljø, sociale forhold og økonomi for derigennem
at udvikle en bæredygtig politik, der både er helhedsorienteret og langsigtet.
Ikke desto mindre går udviklingen stadig den forkerte vej. Den globale opvarmning har ændret
klimaet på Jorden med ekstremt vejr, som tørke, oversvømmelser og vandstandsstigning til følge.
Det presser mennesker og dyr overalt på kloden. Opvarmningen skyldes primært udledning af
drivhusgasser til atmosfæren som følge af den måde, vi lever og producerer på.
Bygninger står i dag for ca. en tredjedel af de globale CO₂-udledninger og ca. 40% af energiforbruget.
Byggesektoren skal derfor gentænkes i et cirkulært, klimaneutralt perspektiv. Den udvikling ønsker
Arkitema at bidrage til og være en del af.
VI VIL REDUCERE VORES INTERNE SÅVEL SOM EKSTERNE KLIMAPÅVIRKNING
Arkitemas interne klimapåvirkning stammer primært fra opvarmning og elforbrug på vores kontorer i
Danmark, Norge og Sverige samt vores rejseaktivitet. Denne politik beskriver derfor de retningslinjer,
vi arbejder ud fra, i vores indsats for at reducere vores interne klimapåvirkning.
Derudover arbejder vi også med at gøre vores egne samt vores kunders projekter så bæredygtige
som muligt. Vi kalder det vores eksterne klimapåvirkning, og det er her, vi kan gøre den største
positive forskel for klimaet.
Denne politik beskriver de retningslinjer, vi arbejder ud fra i vores indsats for at bidrage til en
bæredygtig udvikling og et klima i balance. Denne politik er samtidig vores afsæt for dialog med
vores kunder, samarbejdspartnere og konkurrenter om, hvordan vi accelerer byggeriets bæredygtige
omstilling.

Arkitemas klimapolitik omfatter
INTERN PÅVIRKNING
•• Vi reducerer energiforbruget på vores kontorer
•• Vi vurderer løbende muligheden for at øge andelen af vedvarende energi i vores drift
•• Vi reducerer antallet af kilometer, vi transporterer os med fly
•• Vi reducerer antallet af kilometer, vi transporterer os med diesel- eller benzindrevne personbiler
•• Vi øger brugen af videomøder som alternativ til at rejse til fysiske møder
•• Vi minimerer affald, herunder øget kildesortering af affald med henblik på genanvendelse
•• Vi reducerer madspild fra vores kantinedrift og mødeforplejning
EKSTERN PÅVIRKNING
•• En holistisk tilgang til bæredygtighed
Arkitemas definition af bæredygtighed omfatter både miljømæssige, sociale og økonomiske
aspekter. Vi har som målsætning at vores arkitektur skal gøre en forskel for de mennesker,
som bruger den, hvilket i sig selv indebærer et stort fokus på den sociale bæredygtighed i
alle vores projekter. Miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter skal indarbejdes i en
velovervejet balance med brugbarhed, bygbarhed og æstetik.
•• Bæredygtighedsscreening
Vi gennemfører en bæredygtighedsscreening af vores projekter med henblik på at identificere projektets aktuelle bæredygtighedsprofil, og inviterer samtidigt til en dialog med
bygherren og projektdeltagerne om at forbedre klimaprofilen yderligere.
•• Brancheanerkendte værktøjer
Vi tilbyder at gennemføre analyser af projekternes klimapåvirkning med brancheanerkendte værktøjer med henblik på at tilbyde kunden at vælge byggematerialer og systemløsninger med den mindst mulige klimapåvirkning.
•• Kompetenceudvikling
Vi styrker vores kompetencer og udbud i forhold til bæredygtighedsydelser og -løsninger
og øger dermed vores kunders mulighed for at vælge energieffektivt og klimavenligt
•• Den gode businesscase
Vi anvender totaløkonomiske beregninger og tilbyder uafhængige 3. parts certificeringer
for at styrke businesscasen for bæredygtigt byggeri – energieffektivt og klimatilpasset byggeri skal kunne betale sig, nu og i fremtiden.
•• Acceleration af byggeriets bæredygtige omstilling
Vi påvirker branche, kunder og samarbejdspartnere ved at dele vores viden og erfaring
samt deltage i offentlige debatter, netværk mv. med henblik på at accelerere byggeriets
bæredygtige omstilling.

ARKITEMAS MILJØPOLITIK
Politikejere
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Casper Felden, CFO, intern påvirkning
Rikke Bjerregaard Orry, Head of Sustainability, ekstern påvirkning

Godkendt af Arkitemas
partnerkreds

Denne politik er en koncernpolitik, jf. årsregnskabsloven §99a, der således gælder alle Arkitema koncernens
partnere og medarbejdere - både fastansatte medarbejdere og medarbejdere, som er i et tidsbegrænset
ansættelsesforhold.
Til politikken vil der efter behov blive udarbejdet koncernguidelines og -procedurer, ligeledes gældende for alle
Arkitemas medarbejdere. I nogle tilfælde bliver disse guidelines og procedurer suppleret af handlingsplaner i
henhold til nationale lovgivnings- og/eller fagforeningskrav.

DER SKAL VÆRE BALANCE I VORES REGNSKAB MED NATUREN OG MILJØET
”En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers behov for at opfylde deres behov i fare”. Denne definition blev første gang
lanceret i FN-rapporten ”vores fælles fremtid” i 1987 – i daglig tale Bruntlandsrapporten.
Den opfordrer desuden til at samtænke hensyn til miljø, sociale forhold og økonomi for derigennem
at udvikle en bæredygtig politik, der både er helhedsorienteret og langsigtet.
Men siden industrialiseringen har vores forbrug og produktionsmetoder baseret sig på input af
ressourcer fra vores natur og miljø samt resulteret i et højt output af forurening og affald. Det har
medført et enormt pres på vores økologiske og biologiske ressourcer.
I et globalt perspektiv står bygninger for omkring 25% af det samlede vandforbrug samt en betydelig
del af vores ressourceforbrug. Byggebranchen står derfor over for at skulle gentænke og genopfinde
nye bolig- og boformer, produktions- og opførelsesløsninger, som er cirkulære og miljøneutrale.
Den udvikling ønsker Arkitema at bidrage til og være en del af.
VI VIL REDUCERE VORES INTERNE SÅVEL SOM EKSTERNE MILJØPÅVIRKNING
Arkitemas interne påvirkning stammer primært fra driften af vores kontorer i Danmark, Norge og
Sverige, hvor vi blandt andet bruger producerer affald, forbruger papir, pap og fødevarer, som alt
sammen har en miljømæssig påvirkning. Denne politik beskriver derfor de retningslinjer, vi arbejder
ud fra, i vores indsats for at reducere vores interne miljøpåvirkning.
Derudover arbejder vi også med at gøre vores egne samt vores kunders projekter så bæredygtige
som muligt. Vi kalder det vores eksterne miljøpåvirkning, og det er her, vi kan gøre den største
positive forskel for miljøet.
Denne politik beskriver de retningslinjer, vi arbejder ud fra i vores indsats for at bidrage til et bæredygtigt miljø. Denne politik er samtidig vores afsæt for dialog med vores kunder, samarbejdspartnere
og konkurrenter om, hvordan vi accelerer byggeriets bæredygtige omstilling.

Arkitemas miljøpolitik omfatter
INTERN PÅVIRKNING
••

Vi reducerer forbruget af papir, pap mv.

••

Vi anvender FSC-mærket papir, pap.

••

Vi anvender miljømærkede og/eller svanemærkede rengøringsmidler

••

Vi minimerer affald, herunder øget kildesortering af affald med henblik på genanvendelse

••

Vi indfører kantinedrift samt kontor- og mødeforplejning, som har fokus på bæredygtighed
og er mindst 50% økologisk

EKSTERN PÅVIRKNING
•• En holistisk tilgang til bæredygtighed
Arkitemas definition af bæredygtighed omfatter både miljømæssige, sociale og økonomiske
aspekter. Vi har som målsætning at vores arkitektur skal gøre en forskel for de mennesker,
som bruger den, hvilket i sig selv indebærer et stort fokus på den sociale bæredygtighed i
alle vores projekter. Miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter skal indarbejdes i en
velovervejet balance med brugbarhed, bygbarhed og æstetik.
••

Bæredygtighedsscreening
Vi gennemfører en bæredygtighedsscreening af vores projekter med henblik på at identificere projektets aktuelle bæredygtighedsprofil, og inviterer samtidigt til en dialog med
bygherren og projektdeltagerne om at forbedre projektets miljøprofil yderligere.

•• Brancheanerkendte værktøjer
Vi tilbyder at gennemføre analyser af projekternes miljøpåvirkning med brancheanerkendte
værktøjer og metoder med henblik på at tilbyde kunden at vælge byggematerialer og systemløsninger med den mindst mulige miljøpåvirkning.
•• Kompetenceudvikling
Vi styrker vores kompetencer og udbud i forhold til bæredygtighedsydelser og -løsninger
og øger dermed vores kunders mulighed for at vælge bæredygtigt og miljøvenligt.
•• Den gode businesscase
Vi anvender totaløkonomiske beregninger og tilbyder uafhængige 3. parts certificeringer
for at styrke businesscasen for bæredygtigt byggeri – miljøvenligt og ressourceeffektivt
byggeri skal kunne betale sig, nu og i fremtiden.
•• Acceleration af byggeriets bæredygtige omstilling
Vi påvirker branche, kunder og samarbejdspartnere ved at dele vores viden og erfaring
samt deltage i offentlige debatter, netværk mv. med henblik på at accelerere byggeriets
bæredygtige omstilling.

ARKITEMAS POLITIK FOR
FORRETNINGSETIK
Politikejer

03/01/2018

Wilhelm Berner-Nielsen, seniorpartner og formand for Arkitemas partnerkreds

Godkendt af Arkitemas
partnerkreds

Denne politik er en koncernpolitik, jf. årsregnskabsloven §99a, der således gælder alle Arkitema koncernens
partnere og medarbejdere - både fastansatte medarbejdere og medarbejdere, som er i et tidsbegrænset
ansættelsesforhold.
Til politikken vil der efter behov blive udarbejdet koncernguidelines og -procedurer, ligeledes gældende for alle
Arkitemas medarbejdere. I nogle tilfælde bliver disse guidelines og procedurer suppleret af handlingsplaner i
henhold til nationale lovgivnings- og/eller fagforeningskrav.

KORRUPTION SKADER SAMFUNDSØKONOMIEN OG SVÆKKER
SAMMENHÆNGSKRAFTEN
Korruption er et globalt problem, som har vidtrækkende negative konsekvenser for mennesker,
virksomheder og samfund. I et internationalt perspektiv er bygge- og anlægsbranchen blandt de
brancher, hvor korruption anses for at være et udbredt fænomen.
Ifølge Transparency International’s årlige korruptionsopgørelse er de Skandinaviske lande blandt
verdens mindst korrupte. Det betyder dog ikke, at korruption ikke forekommer her.
ARKITEMA ACCEPTERER IKKE KORRUPTION
Korruption betyder, at man misbruger betroet magt for egen vindings skyld. Arkitema accepterer ikke
korruption. Det er både ulovligt og strafbart og desuden ikke en del af de værdier og retningslinjer,
vi driver og udvikler vores forretning efter.
I tilfælde af overtrædelse af denne politik og/eller Arkitemas Code of Conduct vil det i alle tilfælde
medføre disciplinære konsekvenser for den eller de pågældende medarbejdere. Hvis der er mistanke
om en strafbar handling, vil den eller de pågældende medarbejdere desuden blive politianmeldt.
GOD FORRETNINGSETIK ER VORES FUNDAMENT
Vi ønsker udelukkende at konkurrere på vores kompetencer og faglighed. Det skaber en sund,
robust og gennemsigtig organisation, ligesom det bidrager til at øge faglighed og gennemsigtighed
i byggebranchen generelt.
Denne politik beskriver Arkitemas retningslinjer for god forretningsførelse, som hjælper vores
medarbejdere med at navigere i hverdagen. Derudover er politikken også vores afsæt for dialog
med vores samarbejdspartnere med henblik på at bidrage til at øge gennemsigtigheden og en fair
konkurrence i byggebranchen.

Arkitemas politik for god forretningsetik omfatter
MODTAGELSE AF GAVER FRA EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE
En gave kan være noget, man får af en samarbejdspartner, hvorved det man får, er gratis. En gave kan
imidlertid også være, at man får noget af en samarbejdspartner til nedsat pris, det vil sige med rabat.
Nedenstående principper for modtagelse af gaver, vederlag, rejser, forlystelser mv. har til formål at
sikre, at ydelser og beslutninger bliver truffet på et sagligt, fagligt og professionelt grundlag, og
at det altid er den forretningsmæssige værdi for Arkitema, der afgør, om vi skal modtage gaven.
•• Generelt
Ingen medarbejdere i Arkitema må direkte eller indirekte acceptere eller efterspørge personlig betaling eller andre former for upassende gaver. Ingen må indgå i aktiviteter, hvor
der er risiko for at komme i konflikt med Arkitemas interesser, og ingen må udnytte deres
position til personlig vinding på bekostning af Arkitema og/eller vores samarbejdspartnere.
•• Personlige gaver
Arkitemas medarbejdere må gerne modtage personlige gaver eller vederlag i forbindelse
med mærkedage. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med jul, runde fødselsdage eller
jubilæer. Dog må gavens værdi ikke overstige en maksimumsbeløbsgrænse i henhold til
Arkitemas Code of Conduct.
•• Vareprøver og producentrabatter
Medarbejdere i Arkitema må gerne modtage alment branchekendte rabatter på vareprøver
og/eller produkter fra producenter og leverandører (armaturer, møbler mv), når de handler som privatpersoner. Dette er dog ikke tilladt når de repræsenterer Arkitema eller en
samarbejdspartner i relation til et projekt, idet der derved kan opstå en forventning om en
modydelse.
•• Faglige arrangementer og studieture
Faglige arrangementer og studieture, der er arrangeret af producenter og/eller leverandører eller lignende samarbejdspartnere, kan være en god måde at opnå ny viden og pleje sit
faglige netværk på.
Vurderingen af den forretningsmæssige værdiskabelse for Arkitema skal dog altid ligge
til grund for at acceptere invitationen. Hvis det vurderes, at den personlige værdi for den
eller de medarbejdere, der er inviteret, er højere end den forretningsmæssige værdi for
Arkitema, skal invitationen afslås. Hvis det vurderes, at Arkitema har en forretningsmæssig
værdi ud af at deltage, betaler Arkitema udgifterne for deltagelse. Dette skal meddeles den
relevante samarbejdspartner, når invitationen accepteres, ligesom der skriftligt skal aftales
betalingsforanstaltninger.
Der skal endvidere foreligge et program for arrangementet/studieturen, som ligger inden
for rammerne af det skattevæsenet vurderer som en ”konkret og direkte sammenhæng
med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter”, idet medarbejderen ellers vil blive beskattet af værdien af turen. Hvorvidt dette er tilfældet beror på en konkret vurdering af
programmet og omstændighederne i den enkelte sag.
Princippet om, at ’Arkitema betaler’, sikrer, at der altid er en reel værdi for Arkitema ved at
deltage samt at denne værdi er proportionel med den udgift invitationen medfører.
•• Oplevelses- og forlystelsesture
Invitation til hel- eller delvis betalte jagtture, golfture, koncerter, rejser, forlystelser mv. i
regi af branchenetværk kan være en god måde at pleje Arkitemas netværk og samarbejdsrelationer på. Disse ture er omfattet af samme vurderingsprincip som faglige arrangementer og studieture. Se ovenstående.

AFGIVELSE AF GAVER TIL EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE
•• Generelt
Ingen medarbejdere i Arkitema må direkte eller indirekte betale eller på anden måde godtgøre samarbejdspartnere med personlig betaling eller andre former for upassende gaver.
Ingen må betale eller på anden måde give værdier til tredjepart for at promovere Arkitemas
interesser, og ingen må indgå i aktiviteter, hvor der er risiko for at komme i konflikt med
Arkitemas interesser.
•• Middage og relationspleje – under et igangværende udbud eller lignende
Det er ikke tilladt at invitere potentielle samarbejdspartnere på hel- eller delvist betalte middage, oplevelser, studieture m.v. under et igangværende udbud/konkurrence eller lignende.
•• Middage og relationspleje – efter et udbud eller lignende er vundet
Medarbejdere må gerne invitere kommende samarbejdspartnere på middag, oplevelser,
studieture, m.v. efter et udbud/konkurrence er vundet. I den forbindelse er der fastsat en
beløbsgrænse pr. deltager i Arkitemas Code of Conduct, som skal overholdes.
•• Middage og relationspleje – generelt
Relations- og netværksaktiviteter kan være en god måde at pleje Arkitemas netværk og
samarbejdsrelationer på. I disse tilfælde skal vurderingen af den forretningsmæssige værdiskabelse for Arkitema altid ligge til grund for at aktiviteten, ligesom den skal have et
relevant fagligt og/eller forretningsmæssigt indhold.
Der skal altid foretages en kritisk vurdering af den timing, som invitationen falder i i forhold
til igangværende udbud/konkurrencer andre steder i organisationen.
Hvis det vurderes, at den personlige værdi for den eller de medarbejdere og samarbejdspartnere, der er inviteret, er højere end den forretningsmæssige værdi for Arkitema, skal
invitationens indhold enten ændres eller annulleres.
•• Rabatter og gratis ydelser
Ingen medarbejdere i Arkitema må tilføje rabat og/eller gratis ydelser på samarbejdspartneres private projekter i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler og/eller kontrakter.
KARTELDANNELSE
Ingen medarbejdere i Arkitema må indgå i eller foreslå indgåelse af karteller. Alle tilfælde af mistanke
herom vil blive politianmeldt.
Hvis Arkitemas medarbejdere får mistanke om karteldannelse i forbindelse med tilbud mv. vil denne
mistanke blive videreformidlet til rette myndighed.
GENERELLE OVERTRÆDELSER
Hvis Arkitemas medarbejdere får kendskab til eller mistanke om lovovertrædelser eller overenskomstmæssige overtrædelser begået af samarbejdspartnere og/eller tredjepart i forbindelse med projekter
som vi er involverede i, skal dette videreformidles til rette myndighed eller faglige organisation.
FORTROLIGHEDSPRINCIP
Fortrolig information modtaget af samarbejdspartnere eller tredjepart skal altid behandles i henhold
til Arkitemas egne regler for håndtering af fortrolige oplysninger.
SKAT
Arkitema benytter sig ikke af skattelyaftaler eller skattelylande. Arkitema betaler således skat i det
land, indtjeningen har fundet sted i.

ARKITEMAS POLITIK FOR
LIGEBEHANDLING OG DIVERSITET
Politikejer

03/01/2018

Dorthe Keis, Forretningsområdechef og seniorpartner

Godkendt af Arkitemas
partnerkreds

Denne politik er en koncernpolitik, jf. årsregnskabsloven §99a, der således gælder alle Arkitema koncernens
partnere og medarbejdere - både fastansatte medarbejdere og medarbejdere, som er i et tidsbegrænset
ansættelsesforhold.
Til politikken vil der efter behov blive udarbejdet koncernguidelines og -procedurer, ligeledes gældende for alle
Arkitemas medarbejdere. I nogle tilfælde bliver disse guidelines og procedurer suppleret af handlingsplaner i
henhold til nationale lovgivnings- og/eller fagforeningskrav.

DIVERSITET STYRKER OG UDVIKLER ARKITEMA
Mangfoldigt sammensatte organisationer klarer sig bedre på en række kerneparametre end de
organisationer, som ikke er mangfoldigt sammensat. Det handler blandt andet om forbedret indtjening, øget markedsindsigt, bedre trivsel og fastholdelse af medarbejdere samt øget innovations- og
omstillingsevne, forbedret rekruttering og talentudvikling.
I en branche, hvor kompleksiteten i byggeriet er stigende, og hvor flere og nye teknologier skal
integreres i bygninger og byer, er det et konkurrenceparameter for Arkitema, at vi kan matche den
kompleksitet i sammensætningen af medarbejdere.
FORSKELLIGE MENNESKER MED LIGE MULIGHEDER
Ligebehandling i Arkitema handler om at behandle vores medarbejdere så tilpas forskelligt, at alle
har lige muligheder for at virke og udvikle sig ud fra ønsker, behov og kompetencer.
Denne politik beskriver de retningslinjer, vi arbejder ud fra i vores indsats for at drive og udvikle
en mangfoldigt sammensat organisation, hvor alle medarbejdere har lige muligheder for at skabe
det arbejdsliv og den karriere, de ønsker sig.
LIGESTILLING OG LIGEBEHANDLING IFØLGE DANSK LOV
Denne politik omhandler desuden specifikt ligelig fordeling af køn på Arkitemas øverste ledelsesniveauer i henhold til den danske årsregnskabslov §99b, som har til formål at øge andelen af det
underrepræsenterede køn på ledelsesniveauerne under bestyrelsen med det formål at forbedre
rekrutteringsgrundlaget til bestyrelsesposterne.
Ligelig fordeling betyder en fordeling på 40/60% af mænd og kvinder. Det er ligegyldigt, om det
er mænd eller kvinder, der udgør 40% eller 60%.
Følgende ledelsesniveauer er omfattet af indsatsen under §99b
•• Direktion (CEO, CFO, forretningsudviklingsdirektør, HR-direktør, produktionsdirektør)
•• Seniorpartnere (ejere)
•• Topledere (partnere og associerede partnere)
•• Mellemledere (forretningsområdechefer, kontorchefer, jobmanagers, chefer for drifts
afdelinger m.fl.)

Arkitemas politik for ligebehandling og diversitet omfatter
DATAINDSAMLING AF MEDARBEJDERNES EGNE VURDERINGER
I forbindelse med den årlige temperaturmåling af medarbejdernes generelle trivsel og arbejdsforhold, vil vi spørge medarbejderne om deres vurdering af, hvorvidt mænd og kvinder har lige
udviklingsmuligheder i Arkitema, ligesom vi også vil spørge ind til, hvorvidt medarbejderne vurderer,
at der er lige udviklingsmuligheder på tværs af alder, etnicitet, religion og seksuel orientering. Det
giver os et indblik i medarbejdernes opfattelse og mening, som vi kan bruge til at kvalificere vores
indsats yderligere.
KØNSOPDELT LØNSTATISTIK
Vi monitorerer lønniveau og lønudvikling for hhv. mænd og kvinder på alle niveauer. Lønstatistikken
bliver offentliggjort internt og formålet er således at skabe gennemsigtighed og sikre en systematisk
overvågning af dette område med henblik på at kunne rette op på eventuelle uligheder mellem
kønnene.
DIVERSITET OG LIGESTILLING I BESTYRELSEN
Arkitema har en målsætning om at have to kvinder i bestyrelsen senest i 2021. Vi arbejder aktivt på
at rekruttere bestyrelsesmedlemmer af det underrepræsenterede køn med de rette kompetencer,
og er i denne proces åbne for både interne og eksterne kandidater.
DIVERSITET OG LIGESTILLING I REKRUTTERING
Vi rekrutterer med henblik på at sikre relevante kompetencer og erfaring. Det er således altid den
faglige vurdering, der ligger til grund for ansættelse i Arkitema.
I forbindelse med implementeringen af §99b og rekrutteringen af medlemmer til direktionen samt
ansættelse/udnævnelse af seniorpartnere, topledere og mellemledere er vi opmærksomme på, at
begge køn skal være repræsenteret, når vi har udvalgt de kandidater, vi gerne vil have til samtale.
Det samme gør sig gældende i forhold til diversitet i vores generelle rekruttering, hvor vi ser på
om kandidaternes profiler bidrager til diversiteten i Arkitema generelt og i den afdeling eller det
team, den kommende medarbejder skal indgå i.
I tilfælde hvor kandidatfeltet udelukkende består af mænd eller omvendt udelukkende af kvinder,
eller hvor feltet ikke er tilstrækkeligt mangfoldigt sammensat, vil vi enten genopslå stillingen,
henvende os direkte til vores netværk eller samarbejde med professionelle rekrutteringsbureauer.
Hvis det skulle vise sig, at vi på trods af disse initiativer stadig ikke har mindst en kvalificeret
kandidat af hvert køn, gennemfører vi rekrutteringsprocessen med udgangspunkt i overnævnte
fokus på kandidaternes kompetencer og erfaring.
INTERNE MÅL
Vi opstiller interne mål og handlingsplaner, som skal bidrage til at gøre ligebehandling og diversitet
til en integreret del af den måde, vi driver og udvikler Arkitema på.
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Denne politik er en koncernpolitik, jf. årsregnskabsloven §99a, der således gælder alle Arkitema koncernens
partnere og medarbejdere - både fastansatte medarbejdere og medarbejdere, som er i et tidsbegrænset
ansættelsesforhold.
Til politikken vil der efter behov blive udarbejdet koncernguidelines og -procedurer, ligeledes gældende for alle
Arkitemas medarbejdere. I nogle tilfælde bliver disse guidelines og procedurer suppleret af handlingsplaner i
henhold til nationale lovgivnings- og/eller fagforeningskrav.

ALLE HAR RET TIL AT BLIVE BEHANDLET MED VÆRDIGHED OG RESPEKT
Vores menneskerettighedsindsats er funderet i FN’s universelle menneskerettighedserklæring samt
FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv. Fundamentet for menneskerettigheder
handler om det enkelte menneskes ret til at blive behandlet med værdighed og respekt. Den ret
hylder vi i Arkitema, både fordi, vi mener, at et menneskeliv har en værdi og ret i sig selv, og fordi
det giver samfundsmæssig og økonomisk værdi at opbygge nationalstater grundlagt på disse
rettigheder.
MENNESKERETTIGHEDER UDVIKLER VORES FORRETNING
I Arkitema har vi naturligvis et direkte ansvar for vores egne medarbejders menneskerettigheder. Vi
er imidlertid også indirekte forbundet til påvirkning af menneskerettighederne gennem byggeriets
globale producent- og leverandørkæder, hvor tvangsarbejde, børnearbejde og farlige arbejdsforhold
desværre forekommer.
Denne politik beskriver de retningslinjer, vi arbejder ud fra i vores indsats for at integrere respekten
for menneskerettigheder i den måde, vi driver og udvikler Arkitema på. Politikken er samtidig vores
udgangspunkt for dialogen med vores kunder og samarbejdspartnere med henblik på at forbedre
både vores og deres leverandørstyring, risikovurdering, interessenthåndtering og respekten for
menneskerettigheder i vores projekter. Vi tror på, at denne tilgang giver os en fordel i markedet.

Arkitemas menneskerettighedspolitik omfatter
LIGESTILLING OG LIGEBEHANDLING
I Arkitema skal alle medarbejdere uanset køn, etnisk oprindelse, nationalitet, religion, seksuel
orientering, handicap mv. behandles lige. Alle medarbejdere har ret til at forfølge samme karriereeller uddannelsesmuligheder. For en mere udførlig beskrivelse, se Arkitemas politik for ligestilling
og diversitet på vores hjemmeside.
ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER OG RETTEN TIL AT VÆRE MEDLEM AF EN FAGFORENING
Alle Arkitemas medarbejdere har ret til at være medlem af en fagforening eller anden form for
arbejdstagersammenslutning og til at indgå i kollektive lønforhandlinger.
Alle medarbejdere er omfattet af regler for arbejdstagerrettigheder under ILO-konventionen og
nationale fagforeninger, herunder bl.a. retten til betalt ferie og sygdom samt retten til at tage barsel.
SIKKERHED
Arkitema skal sikre, at arbejdspladsen er sund og sikker for alle medarbejdere.
Vi arbejder kontinuerligt for at minimere risikoen for fysiske ulykker og skabe et godt og sikkert
arbejdsmiljø for alle medarbejdere.
PSYKISK ARBEJDSMILJØ
I Arkitema arbejder vi på at sikre et godt og trygt psykisk arbejdsmiljø fri for krænkelser, intimidering,
mobning, trusler m.v. samt stress.
Vi respekterer og er opmærksomme på individuelle og/eller kulturelle forskelle, som kan medføre,
at nogle medarbejdere bliver krænket eller stødt over adfærd eller sprogbrug, mens andre ikke
bliver det.
MENNESKERETTIGHEDER I RELATION TIL ARKITEMAS PROJEKTER
Når vi indgår i et samarbejde vil vi føre en aktiv dialog med vores samarbejdspartere om samfundsansvar og respekt for menneskerettighederne i forbindelse med det pågældende projekt. Dette
gælder både i relation til projektets formål, lokalisering, udformning, opførelse og drift.
Vi tilstræber designmæssige løsninger som minimerer potentielle krænkelser af menneskerettighederne (f.eks. brugen af tvang i psykiatrien) og som samtidigt optimerer menneskers livskvalitet
og potentiale.
På byggepladsen er vi opmærksomme på at der skal etableres ansvarlige arbejdsforhold for de
udførende, og vi vil føre en aktiv dialog med entreprenører om at forbedre eventuelle kritiske forhold
som vi bliver opmærksomme på, også selvom vi som rådgivere kun indirekte er forbundet til dem.

TVANGSARBEJDE OG ILLEGAL ARBEJDSKRAFT
Tvangsarbejde og illegal arbejdskraft er en menneskerettighedskrænkelse, som desværre forekommer i den branche, vi opererer i.
Hvad enten vi er indirekte forbundet (linkage), fx gennem vores samarbejdspartneres l everandører,
eller direkte forbundet (contribution), fx gennem vores egne leverandører, til negativ påvirkning af
menneskerettighederne, herunder tvangsarbejde og illegal arbejdskraft, er vi forpligtet til at gøre
vores indflydelse gældende over for vores samarbejdspartnere med henblik på at sikre arbejdernes
menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder.
I tilfælde, hvor vi har direkte påvirkning af menneskerettighederne via vores egne medarbejdere
(cause), er vi forpligtet til at bringe det krænkende arbejde til ophør. Tvangsarbejde og illegal
arbejdskraft må aldrig forekomme blandt Arkitemas medarbejdere.
BØRNEARBEJDE
Børnearbejde eksisterer desværre i byggeriets globale producent- og leverandørkæder. Det er et
komplekst og dilemmafyldt problem, som langt fra er løst med at boykotte de producenter og
leverandører, som benytter sig af børnearbejdere. Det fører ofte børnene ud i flere og større ulykker,
blandt andet tiggeri, kriminalitet, prostitution og slaveri.
Hvad enten vi er indirekte forbundet (linkage), fx gennem vores samarbejdspartneres leverandører,
eller direkte forbundet (contribution), fx gennem vores egne leverandører, til negativ påvirkning af
menneskerettighederne, herunder børnearbejde, er vi forpligtet til at gøre vores indflydelse gældende
over for vores samarbejdspartnere med henblik på at skabe sikre og ordentlige arbejdsvilkår samt
sikre, at børnene får adgang til uddannelse.
I tilfælde, hvor vi påvirker menneskerettighederne direkte via vores egne medarbejdere (cause),
er vi forpligtet til at bringe det krænkende arbejde til øjeblikkelig ophør. Børnearbejde må aldrig
forekomme blandt Arkitemas medarbejdere.
OPRINDELIGE FOLK OG/NATURBESKYTTELSE
Hvad enten vi er indirekte forbundet (linkage), fx gennem vores samarbejdspartneres leverandører,
eller direkte forbundet (contribution), fx gennem vores egne leverandører, til negativ påvirkning af
menneskerettighederne, herunder oprindelige folk og unik natur, er vi forpligtet til at gøre vores
indflydelse gældende over for vores samarbejdspartnere med henblik på at sikre de oprindelige
folks menneskerettigheder samt naturbeskyttelse.
OPREJSNING TIL DE KRÆNKEDE
Uanset om vi er direkte eller indirekte forbundet til krænkelser af menneskerettighederne, har vi
et ansvar, enten direkte eller indirekte, for at sikre oprejsning til de krænkede. Alt efter krænkelsens karakter og omfanget af vores ansvar i den forbindelse kan oprejsning fx være i form af en
undskyldning til de krænkede og/eller økonomisk (eller anden form for) kompensation.

