
Social Ansvarlighed i Fredericia 

I Fredericia Kommune arbejder vi tæt sammen med uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet om en 

målrettet indsats, hvor vi i fællesskab bidrager til at sikre at alle borgere får mulighed for at få en uddannelse 

og/eller blive en del af et arbejdsfællesskab. Den fælles indsats og ambition, skal sikre en stærkere fremtid 

for både borgere, erhvervsliv og kommune. 

Råd for beskæftigelse, uddannelse og udvikling, besluttede på et møde den 02. juli 2021, at styrke indsatsen 

yderligere, og ikke mindst skabe mere synlighed omkring indsatsen. 

Samarbejdsaftalen får et kaldenavn 

Samarbejdsaftalen mellem LO, Fredericia Kommune og Business Fredericia, ”Sammen om Uddannelse og 
Arbejdspladser i Fredericia Kommune”, som har eksisteret siden 2017, får nu et kaldenavn, så aftalen bliver 

lettere at identificere. På mødet blev det besluttet at aftalen i daglig tale kaldes CSR7000. 

CSR-logo 

Virksomheder, der bidrager til CSR7000, og som således arbejder aktivt med nedbringelse af ledigheden i 

kommunen, opkvalificering og uddannelse, samt andre sociale fokusområder, har tilladelse til at bruge vores 

lokale CSR-logo for social ansvarlighed i kommunikations- og markedsføringsøjemed, og kan dermed 

understøtte deres CSR-brand ved at anvende logoet. 

Samme virksomheder modtager i øvrigt et diplom, for deres deltagelse – se bilag. 

 

 

 

 

 

 

CSR-prisen 

Virksomhedens sociale profil, dens CSR-brand, får stigende betydning for virksomhedens omdømme, 

brandværdi, tiltrækningskraft og status. Således er CSR blevet et vigtigt konkurrenceparameter, både når det 

drejer sig om tiltrækning af kunder og medarbejdere, og CSR indgår derfor oftere og oftere i virksomhedens 

fortælling om sig selv. Der er ligeledes en stigende tendens til at politisk bevidste kunder og forbrugere 

lægger endnu mere vægt på at en virksomhed har en tydelig og ansvarlig social profil. 

Rådet for beskæftigelse, uddannelse og udvikling i Fredericia Kommune, har besluttet at stifte en CSR-pris, 

som hvert år tildeles en virksomhed, som i det forgangne år, har udvist tydeligt socialt ansvar jf. de 

beskrevne kriterier. 

Formålet med CSR-prisen er at anerkende og understøtte virksomheder, der kobler forretning med socialt 

ansvar, og således medvirker til at gøre en forskel gennem inklusion af kommunens borgere i et 

uddannelses- eller arbejdsfællesskab, eller på anden måde gør en forskel for kommunens borgere. 



Prisen skal motivere virksomheder til at: 

 Bidrage til samarbejdsaftalen 

 Inkludere kommunens borgere i et arbejdsfællesskab 

 Sikre uddannelse og opkvalificering 

 Gøre en indsats for kommunens udsatte borgere 

 Medvirke til at få flere unge i uddannelse og beskæftigelse 

Indstilling og udvælgelse 

Der er nedsat en komite bestående af repræsentanter fra Jobcenter, Fagbevægelsen, Kommunalbestyrelsen 

samt Business Fredericia, som udarbejder plan for indstilling, nominering, udvælgelse og overrækkelse. 

Modtageren af årets CSR Pris modtager et diplom samt et kunstværk lavet af en lokal kunstner. 

Kriterier for modtagelse af CSR Prisen 

Mange virksomheder i og udenfor Fredericia Kommune gør en stor forskel for vores kommunes borgere. Det 

kan fx være unge på kanten af arbejdsmarkedet eller andre udsatte borgere, der har behov for en ekstra 

chance og et selvtillidsløft, ligesom det kan være en indsats omkring lærepladser, erhvervspraktik, 

studiejobs, opkvalificering osv. 

Tildelingskriterierne kan tilpasses fra år til år, så de afspejler de overordnede fokusområder i den bestående 

beskæftigelses-, uddannelses- og udviklingspolitik. Der vil dog være følgende faste kriterier som 

virksomheden skal leve op til for at modtage prisen: 

Faste tildelingskriterier 

 Bidrage til CSR7000 

 Have trivsel på arbejdspladsen  

 Have gjort sig særligt bemærket i indsatsen for få flere ledige fredericianere i beskæftigelse og/eller 

uddannelse 

 Have gjort en særlig indsats i forhold til et eller flere delelementer i CSR7000 

Yderligere tildelingskriterier for CSR Prisen 2021 

Det er blandt virksomheder, der udover at leve op til de faste tildelingskriterier, også lever op til et eller flere 

af nedenstående tildelingskriterier, vi udser kandidater til at modtage Fredericias CSR-pris 2021. 

 Uddanne unge og tilbyde uddannelsespraktik, eller 

 Tilbyde lærepladser, herunder voksenlærlinge, eller 

 Have gjort en særlig indsats for udsatte borgere, eller 

 Have medvirket aktivt i projekter omkring opkvalificering af medarbejdere 

Der vil blive etableret links til indstillingsformularer via kommunens og Business Fredericias hjemmesider 

efter sommerferien. 


