Rådgivning til
Danske Forlags medlemmer
Miljø, klima, arbejdsmiljø og CSR
Medlemmer af Danske Forlag får mulighed for at
benytte GRAKOMs rådgivning inden for en række
områder af relevans for publicering.
Medlemmer af GRAKOM er alle virksomheder der
arbejder inden for kommunikationsværdikæden og
tæller en række udgivere.
GRAKOMs miljø- og CSR-specialister kender de typiske problemstillinger ved udgivervirksomhed, hvad
enten det er på tryk eller digitalt. Forlaget får en
fast kontaktperson, som kan rådgive om relevante
spørgsmål.
Rådgivningsopgaverne sker ofte i samarbejde med
virksomheder der ikke selv har egen produktion af
”fysiske” kommunikationsmedier (fx bøger, e-bøger,
digitale publiceringsplatforme, magasiner,
aviser m.m.).
Nedenstående er en række eksempler på hvor GRAKOMs fagtekniske ekspertise kan bruges og de områder, hvor vi indgår som forlagets sparringspartner
i det strategiske og kommunikative procesforløb.

CSR
GRAKOM har i samarbejde med HK Privat udarbejdet et grafisk CSR-kodeks. Kodeks er bredt
anerkendt i markedet, fordi det er konkret anvendelsesegnet ved produktion af bøger. Det fremstår
med en stærk legitimitet på grund af parterne, der
står bag.

CSR-kodekset, der refererer direkte til UN Global Compact og andre relevante internationale
konventioner og standarder, formulerer konkrete
krav og forpligtigelser inden områderne Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og
anti-korruption. Det er oplagt at bruge som udgangspunkt i kravspecifikationen ved køb af publiceringsløsninger i ind- og udland.
GRAKOM kan hjælpe med analyse og verifikation
af overensstemmelse mellem virksomhedens
markedsføring og faktiske forhold. Rådgivning
i forbindelse med leverandørstyring. CSR-ledelsessystemer- DS 49001 og tilpassede systemer.

Rådgivning og priser
Medlemmer af Danske Forlag har mulighed for at
benytte GRAKOMs miljø- og konsulentrådgivning.
Det kan enten ske uden beregning via telefon, mail
eller mod brugerbetaling ved rådgivning i forbindelse med egentlige opgaveforløb.
GRAKOMs konsulenter er specialister indenfor de
nævnte rådgivningsområder og kendskabet til
branchen gør, at opgaver som oftest kan løses til et
lavere timeforbrug end hos rådgivere uden specifikt
branchekendskab.
GRAKOM tilbyder opgaveløsning til en fast og
konkurrencedygtig timepris. Der kan ligeledes aftales løbende rådgivning til en fast månedlig pris.

Kontakt GRAKOMs miljøafdeling på tlf. 6312 7000 eller grakom@grakom.dk
Har du behov for yderligere information om aftalen og spørgsmål til rådgivningen
kan miljø- og CSR chef Carsten Bøg kontaktes på cb@grakom.dk eller tlf. 2012 3413.
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Rådgivningsområder
Miljø- og produktmærker – regler for brug og certificeringer
•

Det nordisk miljømærke ”Svanen”

•

FSC

•

EU’s miljømærke ”Blomsten”

•

PEFC

Klimaregnskab
•

Strategi, klimamål, målstyring og kommunikation

•

ClimateCalc – beregner klimabelastningen af den enkelte trykte bog

•

Klimaregnskab og indsatser for digitale services og produkter

•

Rådgivning ved optimering og indkøb

•

ClimateCalc til brug for forlagets klimaregnskab

•

Certificering til brug ved produktberegning og benchmark

•

Kortlægning og energieffektivisering

•

Leverandørsamarbejder

Produktrådgivning
•

Produktvurderinger og overensstemmelseserklæringer i relation til relevante lovgivningsområder –
nationalt og internationalt

•

Dokumentation og sporbarhed – Leverandørsamarbejde og opbygning af systematik for produkttyper

•

Procedurer og instruktioner – Udarbejdes med udgangspunkt i afklarede risici, kvalitetskrav, dokumentation og sporbarhed

Miljø
•

Totalgennemgange af virksomhedens forpligtigelser

•

Udarbejdelse af ”grønne” regnskaber og nøgletalsværktøjer for både virksomhed og produkter

•

Rådgivning i enkelt spørgsmål indenfor miljø og klima

•

Miljømarkedsføring

Arbejdsmiljø
•

Arbejdsmiljøscreening, arbejdsmiljøorganisationen, APV og handlingsplaner

•

Rådgivning i forbindelse med enkelte arbejdsmiljøområder som arbejdspladsbrugsanvisninger,
indeklima, løft og håndtering, indretning, ny- og ombygning

•

APV-processen – kortlægning, prioritering og handlingsplaner

Ledelsessystemer
•

Opbygning og implementering af virksomhedstilpassede systemer og diverse ISO-systemer

•

Intern koordinator og sparringspartner på fast aftalte kontrakter

•

Gennemfører intern audit og optimering af alle former for ledelsessystemer (IRCA eksamineret auditor)
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