GREEN NETWORK’S

Miljø- og
Arbejdsmiljørapporter
										
		
										

Dokumentér jeres miljø- og arbejdsmiljøarbejde professionelt
over for kunder og myndigheder med Green Networks ledelsessystemer der lægger sig tæt op ad ISO 14001 eller 45001

Ønsker I at arbejde struktureret med jeres miljø- og arbejdsmiljøindsats, og vil I tilfredsstille kundekrav om dokumentation for et ledelsessystem, der lægger sig op ad ISO 14001
eller 45001 , så er Green Networks værktøjer et oplagt valg.
Med Green Networks ledelsessystemer til miljø- og arbejdsmiljøarbejdet er det enkelt og
lige til at strukturere jeres arbejde professionelt og dokumentere jeres indsats. Vores ledelsessystemer er baseret på et gennemprøvet koncept, som løbende er blevet opdateret
siden 1996 og senest i 2019.
Når I udarbejder Miljø- eller Arbejdsmiljørapporter får I som partner i Green Network
feedback på jeres arbejde fra en miljø- og arbejdsmiljøkonsulent, med stor erfaring med
ledelsessystemer. Når jeres rapport er godkendt, får I diplom som bevis på jeres miljø- eller arbejdsmiljøarbejde. Diplomet er gældende for en 3-årig periode og kan udleveres til
kunder, myndigheder m.fl. som et bevis på, at I arbejder aktivt med jeres miljø- eller arbejdsmiljøindsats.
DET FÅR I MED GREEN NETWORKS LEDELESESSYSTEMER:
Dokumenteret miljø- og arbejdsmiljøindsats
Enkelt at gå til – én samlet skabelon til rapporten
Lægger sig tæt op ad indholdet i ISO-14001 og 45001
Diplom fra Green Network
Skabelon, feedback, samt diplom er inklusiv i
partnerskabet for kun 9000 kr./årligt ex moms
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RAPPORTENS OPBYGNING
En miljø- eller arbejdsmiljørapport er opbygget på en måde, der svarer til et ledelsessystem jf. ISO-14001 og ISO 45001. Det vil sige, at I skal beskrive virksomhedens kontekst,
herunder de ydre og indre forhold. I skal forholde jer til jeres interessenter og inkludere
virksomhedens politik inden for miljø eller arbejdsmiljø.
Dernæst skal I udarbejde kortlægningen inden for enten miljø- eller arbejdsmiljø. I skal
vurdere og prioritere de forskellige miljø eller arbejdsmiljøparametre og udarbejde mål
og handlingsplaner for den kommende periode. Det er også muligt for jer at rapportere
om ledelsens evaluering samt om eventuelle interne audits, men dette er valgfrit.
MULIGHED FOR SUPPORT
Får I behov for support til udarbejdelsen af rapporten er der også hjælp at hente hos Green Network. Også hvis I gerne vil have hjælp til de ekstra skridt der kræves, for at blive klar
til en ISO Certificering. Dette kan klares med en skræddersyet ekstern audit hos virksomheden, hvor de manglende elementer afklares. Tag kontakt til Green Network for at høre
mere om, hvordan du får en kvalificeret konsulent ud for at gennemgå virksomheden.
SAMMENHÆNG MED CSR-RAPPORTERING
I Danmark skal virksomheder i regnskabsklasse store C eller større rapportere om deres
aktiviteter inden for Corporate Social Responsibility eller virksomhedens samfundsansvar, jf. Årsregnskabslovens §99a. Her er der hjælp at hente, hvis man laver miljø- og
arbejdsmiljørapporter hos Green Network, som understøtter flere områder af §99a. Der
er bl.a. krav om, at virksomheden forholder sig til sin belastning på miljøet, samt hvordan
virksomheden håndterer dens medarbejdere og sociale ansvar. Hvis du vil vide mere om
sammenhængen mellem rapporterne og CSR-rapportering, så tag kontakt til Green Network.

BRUG AF GREEN NETWORKS LEDELSESSYSTEMER
Green Networks miljø- og arbejdsmiljørapport er kun tilgængelig for partnervirksomheder i Green Network og må derfor ikke deles med andre. Prisen for partnerskab
med Green Network er 9000 kr. ex moms årligt, og du får både skabelon til miljø- og

