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Indstil jeres COP-rapport til SMV COP 2022 

  

 

Virksomhedsnavn 

_____ 

 

Medlem af Global Compact Network Denmark? 

(1)     Ja  

(2)     Nej 

 

Antal medarbejdere (op til 250) 

_____ 

 

Titel på virksomhedens COP-rapport 

_____ 

 

Link til COP-rapporten på UN Global Compacts hjemmeside 

_____ 

 

Antal sider i COP-rapporten 

_____ 

 

Dato for COP-rapportens udgivelse (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

_____ 

 

Regnskabsperiode som COP-rapporten dækker (fx 1/1-31/12-2021) 

_____ 
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COP-rapporten kvalificerer sig som: 

(1)    ❑ Global Compact Active 

(2)    ❑ Global Compact Advanced 

(3)    ❑ Indgår i Early Adopter-programmet 

 

Selvevaluering  
 

I det følgende skal I svare på en række spørgsmål vedr. jeres COP-rapport. Brug gerne skemaet til en 

vurdering af, hvor jeres rapport er stærk, og hvor I kunne forbedre den. 

 

1. Forord 

 

1a. Indeholder forordet en udtalelse fra virksomhedens CEO eller tilsvarende, som 

udtrykker fortsat støtte til FN’s Global Compact og bekræfter virksomhedens 

fortsatte forpligtelser til initiativet? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 

 

1b. Udtrykker forordet ønske om at bidrage til FN’s Verdensmål? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 

 

2. Måle og opgørelsesmetoder  

 

2a. Redegør rapporten for, hvordan KPI’er* og data, som er inkluderet i rapporten, 

er defineret og opgjort? 

 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 
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2b. Medtager rapporten KPI’er og data for mere end et år tilbage i tid (fx for 2020 

og for 2019)? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 

 

2c. Redegør rapporten for væsentlige positive og/eller negative udviklinger i KPI’er 

og data? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 

 

*Key Performance Indicator - En KPI er et indsats- og resultatmål, som fortæller om retning og hastighed 

for opfyldelsen af virksomhedens strategiske målsætninger. 

 

3. Governance 

 

3a. Har virksomheden i rapporten beskrevet dets forpligtelser vedrørende 

følgende bæredygtighedsemner? 

 Nej, dette er 

ikke en aktuel 

prioritet 

Ja, og 

forpligtelsen 

omfatter vores 

egen drift 

Ja, og 

forpligtelsen 

omfatter vores 

egen drift og 

værdikæde 

Ja, og 

forpligtelsen 

omfatter vores 

egen drift og 

værdikæde 

samt for det 

øvrige 

samfund og 

lokalsamfund 

Menneskerettigheder 

 

(1)     (3)     (4)     (5)     

Arbejdstagerrettigheder 

 

(1)     (3)     (4)     (5)     
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Miljø 

 

(1)     (3)     (4)     (5)     

Antikorruption 

 

(1)     (3)     (4)     (5)     

 

3b. Har virksomheden i rapporten omtalt et code of conduct på følgende 

bæredygtighedsområder? 

 Nej, dette er 

ikke en aktuel 

prioritet 

Ja, fokuseret 

på egne 

medarbejdere

s adfærd 

Ja, med fokus 

på egne 

medarbejdere 

og 

leverandører 

Ja, fokuseret 

på egne 

medarbejdere, 

leverandører 

og andre 

forretningsrela

terede 

sammenhæng

e 

Menneskerettigheder 

 

(1)     (3)     (4)     (5)     

Arbejdstagerrettigheder 

 

(1)     (3)     (4)     (5)     

Miljø 

 

(1)     (3)     (4)     (5)     

Antikorruption 

 

(1)     (3)     (4)     (5)     

 

3c. Har virksomheden i rapporten beskrevet en eller flere processer til at vurdere 

risiko inden for de følgende områder? 

 Nej, dette er ikke Ja, relateret til Ja, relateret til 

vores egen drift 



                 
 

5 ud af 18 
 

en aktuel prioritet vores egen drift og hele 

værdikæden samt 

i andre 

forretningsrelater

ede 

sammenhænge 

Menneskerettighedsrisici 

 

(1)     (3)     (4)     

Risici for arbejdstagerrettigheder 

 

(1)     (3)     (4)     

Miljørisici 

 

(1)     (3)     (4)     

Korruptionsrisici 

 

(1)     (3)     (4)     

 

3d. Har virksomheden i rapporten beskrevet en due diligence-proces, 

hvorigennem den identificerer, forhindrer, afbøder og redegør for faktiske og 

potentielle negative påvirkninger på følgende bæredygtighedsområder?  

 Nej, dette er ikke 

en aktuel prioritet 

Ja, relateret til 

vores egen drift 

Ja, relateret til 

vores egen drift 

og hele 

værdikæden samt 

i andre 

forretningsrelater

ede 

sammenhænge 

Menneskerettighedsrisici 

 

(1)     (3)     (4)     

Risici for arbejdstagerrettigheder (1)     (3)     (4)     
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Miljørisici 

 

(1)     (3)     (4)     

Korruptionsrisici 

 

(1)     (3)     (4)     

 

4. Er oplysningerne i rapporten verificeret af en tredjepart*?  

(1)     Ja 

(2)     Nej 

 

*En tredjepart kan være en revisor, konsulent eller anden rådgiver. 

 

5. Menneskerettigheder 

 

5a. Beskriver rapporten konkrete initiativer som virksomheden har indført, eller 

planlægger at indføre, for at implementere/understøtte Global Compact-

principperne inden for menneskerettigheder? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 

 

5b. Angiver rapporten virksomhedens målsætning(er) inden for 

menneskerettigheder? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 

 

5c. Gøres der i rapporten brug af KPI’er for at understøtte årets fremdrift inden for 

arbejdet med menneskerettigheder? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 
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(2)     Nej 

 

5d. Hvilke af følgende områder har virksomheden identificeret som væsentlige 

menneskerettighedsudfordringer forbundet med dets drift og/eller værdikæde?  

 Omtalt i rapporten 

Ytringsfrihed 

 

(3)     

Adgang til kultur 

 

(3)     

Adgang til vand og sanitet 

 

(3)     

Digital sikkerhed/privatliv 

 

(3)     

Kvinders og/eller pigers rettigheder 

 

(3)     

Indfødtes rettigheder 

 

(3)     

Flygtninges og migranters rettigheder 

 

(3)     

Andet 

 

(3)     

 

Uddyb gerne her 

_____ 
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5e. Hvilke typer af vurderinger om virksomhedens fremskridt med at 

forebygge/afbøde de risici/påvirkninger, der er forbundet med de væsentligste 

menneskerettighedsudfordringer, er medtaget i rapporten? Specificér kun på de 

udvalgte områder fra spørgsmål 5d. 

 Ingen 

monitorerin

g af 

fremdrift  

Gennemgan

g af 

udfordringe

r på ad hoc 

basis 

Sætter 

årlige mål 

og tracker 

fremskridt 

over tid 

(dog kun 

interne 

programme

r) 

Sætter 

årlige mål 

og tracker 

fremskridt 

over tid 

(interne & 

eksterne 

programme

r) 

Andet 

Ytringsfrihed 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Adgang til kultur 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Adgang til vand og sanitet 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Digital sikkerhed/privatliv 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Kvinders og/eller pigers 

rettigheder 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Indfødtes rettigheder 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Flygtninges og migranters 

rettigheder 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     
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Andet 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

 

Uddyb gerne her 

_____ 

 

6. Arbejdstagerrettigheder 

 

6a. Beskriver rapporten konkrete initiativer som virksomheden har indført, eller 

planlægger at indføre, for at implementere/understøtte Global Compact-

principperne inden for arbejdstagerrettigheder? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 

 

6b. Angiver rapporten virksomhedens målsætning(er) inden for 

arbejdstagerrettigheder? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 

 

6c. Gøres der i rapporten brug af KPI’er for at understøtte årets fremdrift inden for 

arbejdet med arbejdstagerrettigheder? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 

 

6d. Hvilke af følgende områder har virksomheden identificeret som væsentlige 

udfordringer inden for arbejdstagerrettigheder forbundet med dets drift og/eller 

værdikæde? 

 Omtalt i rapporten 
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Retten til at organisere sig/være medlem af en fagforening og 

indgå kollektive overenskomster 

 

(1)     

Børnearbejde 

 

(1)     

Tvangsarbejde 

 

(1)     

Ikke-forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv 

 

(1)     

Arbejdsmiljø og sikkerhed  

 

(1)     

Arbejdsforhold (løn, arbejdstid)  

 

(1)     

Andet 

 

(1)     

 

Uddyb gerne her 

_____ 

 

6e. Hvilke typer af vurderinger om virksomhedens fremskridt med at 

forebygge/afbøde de risici/påvirkninger, der er forbundet med nedenstående 

udfordringer inden for arbejdstagerrettigheder, er medtaget i 

rapporten? Specificér kun på de udvalgte områder fra spørgsmål 6d. 

 Ingen 

monitorerin

g af 

fremdrift 

Gennemgan

g af 

udfordringe

r på ad hoc 

Sætter 

årlige mål 

og tracker 

fremskridt 

Sætter 

årlige mål 

og tracker 

fremskridt 

Andet 
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basis over tid 

(dog kun 

interne 

programme

r) 

over tid 

(interne & 

eksterne 

programme

r) 

Retten til at organisere 

sig/være medlem af en 

fagforening og indgå 

kollektive overenskomster 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Børnearbejde 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Tvangsarbejde 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Ikke-forskelsbehandling 

med hensyn til 

beskæftigelse og erhverv 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Arbejdsmiljø og sikkerhed 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Arbejdsforhold (løn, 

arbejdstid) 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Andet 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

 

Uddyb gerne her 

_____ 
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7. Miljø 

 

7a. Beskriver rapporten konkrete initiativer som virksomheden har indført, eller 

planlægger at indføre, for at implementere/understøtte Global Compact-

principperne inden for miljø? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 

 

7b. Angiver rapporten virksomhedens målsætning(er) inden for miljø? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 

 

7c. Gøres der i rapporten brug af KPI’er for at understøtte årets fremdrift inden for 

arbejdet med miljø? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 

 

7d. Hvilke af følgende områder har virksomheden identificeret som væsentlige 

udfordringer inden for miljø forbundet med dets drift og/eller værdikæde? 

 Omtalt i rapporten 

Klima 

 

(3)     

Vand 

 

(3)     

Hav 

 

(3)     

Skov, biodiversitet og/eller arealanvendelse (3)     
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Luftforurening 

 

(3)     

Affald (f.eks. kemikaliespild, fast affald, farligt affald, plastik osv.) 

 

(3)     

Energi & ressourceforbrug 

 

(3)     

Andet 

 

(3)     

 

Uddyb gerne her 

_____ 

 

7e. Hvilke typer af vurderinger om virksomhedens fremskridt med at 

forebygge/afbøde de risici/påvirkninger, der er forbundet med nedenstående 

udfordringer inden for miljø, er medtaget i rapporten? Specificér kun på de 

udvalgte områder fra spørgsmål 7d. 

 Ingen 

monitorerin

g af 

fremdrift  

Gennemgan

g af 

udfordringe

r på ad hoc 

basis 

Sætter 

årlige mål 

og tracker 

fremskridt 

over tid 

(dog kun 

interne 

programme

r) 

Sætter 

årlige mål 

og tracker 

fremskridt 

over tid 

(interne & 

eksterne 

programme

r) 

Andet 

Klima 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     
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Vand 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Hav 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Skov, biodiversitet 

og/eller arealanvendelse  

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Luftforurening 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Affald (f.eks. 

kemikaliespild, fast affald, 

farligt affald, plastik osv.) 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Energi & ressourceforbrug 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

Andet 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     

 

Uddyb gerne her 

_____ 

 

7f. Indeholder rapporten virksomhedens globale CO2 udledninger? 

 Ja Nej 

Scope 1 Emissions 

 

(1)     (2)     
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Scope 2 Emissions 

 

(1)     (2)     

Scope 3 Emissions 

 

(1)     (2)     

 

8. Antikorruption 

 

8a. Beskriver rapporten konkrete initiativer som virksomheden har indført, eller 

planlægger at indføre, for at implementere/understøtte Global Compact-

principperne inden for antikorruption? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 

 

8b. Angiver rapporten virksomhedens målsætning(er) inden for antikorruption? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 

 

8c. Gøres der i rapporten brug af KPI’er for at understøtte årets fremdrift inden for 

arbejdet med antikorruption? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 

 

8d. Har virksomheden et compliance-program for overholdelse af antikorruption, 

som er omtalt i rapporten? 

(1)     Nej, det er ikke en umiddelbar forretningsprioritet 

(2)     Nej, ikke endnu, men vi planlægger at udvikle et  

(3)     Ja 
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8e. Har virksomheden politikker og anbefalinger til medarbejderne om, hvordan 

de skal handle i tvivlstilfælde og/eller i situationer, der kan repræsentere en 

interessekonflikt, f.eks. med hensyn til gaver og gæstfrihed, donationer, 

sponsorater eller interaktioner med offentlige embedsmænd - og er disse omtalt i 

rapporten? 

(1)     Nej, og vi har ingen planer om at udvikle en politik 

(2)     Nej, ikke endnu, men vi planlægger at udvikle en politik 

(3)     Ja, inkluderet i en bredere politik 

(4)     Ja, formuleret som en selvstændig politik 

 

8f. Oplyser rapporten om, om der i virksomheden gives undervisning i 

antikorruption og integritet i regnskabsperioden? Vælg gerne flere 

svarmuligheder.  

(1)    ❑ Nej, der gives ingen undervisning  

(2)    ❑ Ja, til udvalgte medarbejdere 

(3)    ❑ Ja, til alle medarbejdere 

(4)    ❑ Ja, men kun til kontrahenter 

(5)    ❑ Ja, til direkte leverandører til organisationen 

(6)    ❑ Ja, til indirekte leverandører til organisationen 

(7)    ❑ Ja, til andre – såsom partnere, kunder mv. 

 

9. FN's Verdensmål 

 

9a. Angiver rapporten hvilke af FN’s Verdensmål virksomheden særligt bidrager til 

gennem sin forretning og aktiviteter? 

(1)     Ja  

(2)     Nej 

 

9b. Angiv hvilke af FN’s Verdensmål virksomheden særligt bidrager til gennem sin 

forretning og aktiviteter (Angiv sidehenvisning ved de angivne mål). 
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(1)    ❑ Mål 1: Afskaf fattigdom  _____ 

(2)    ❑ Mål 2: Stop sult  _____ 

(3)    ❑ Mål 3: Sundhed og trivsel   _____ 

(4)    ❑ Mål 4: Kvalitetsuddannelse   _____ 

(5)    ❑ Mål 5: Ligestilling mellem kønnene  _____ 

(6)    ❑ Mål 6: Rent vand og sanitet  _____ 

(7)    ❑ Mål 7: Bæredygtig energi  _____ 

(8)    ❑ Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst  _____ 

(9)    ❑ Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur  _____ 

(10)    ❑ Mål 10: Mindre ulighed  _____ 

(11)    ❑ Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund  _____ 

(12)    ❑ Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion  _____ 

(13)    ❑ Mål 13: Klimaindsats  _____ 

(14)    ❑ Mål 14: Livet i havet   _____ 

(15)    ❑ Mål 15: Livet på land   _____ 

(16)    ❑ Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner  _____ 

(17)    ❑ Mål 17: Partnerskaber for handling  _____ 

 

9c. Angiver rapporten specifikke delmål under FN’s Verdensmål, som 

virksomheden bidrager til gennem sin forretning og aktiviteter? 

(1)     Ja (Hvis ja, angiv sidehenvisning)  _____ 

(2)     Nej 

 

Information på kontaktperson 

 

  

 

Fornavn 

_____ 
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Efternavn 

_____ 

 

Titel 

_____ 

 

E-mail 

_____ 

 

Telefonnummer 

_____ 

 

GDPR 

 

NB: Denne indstilling er omfattet af Global Compact Network Denmarks privatlivspolitik.  

Tak for din indstilling! 
 
Du vil nu modtage en bekræftelse på mail. For at færdiggøre din indstilling tryk "Afslut". Du vil nu blive 
dirigeret tilbage til Global Compact Network Denmarks hjemmeside.  
 
 

                  
 

 


