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Introduktion
Igen i år har vi i Moment den glæde at kunne være med i FN’s Global Compact-initiativ. Det er fjerde gang vi ud-
arbejder en rapport med konkrete tiltag og mål til at forbedre vores indsats inden for de fire hovedprincipper.
Vi har altid haft det som en underliggende del af vores forretningsgange, at vi lever op til kravene inden for 
områderne: Menneskerettigheder, Arbejdskraft, Miljø og Antikorruption. Det er jeg sikker på, gælder for alle 
virksomheder i Danmark. Alligevel giver det mening for os at arbejde så målrettet ud fra de fire principper, som 
FN Global Compact har fastlagt. 

I denne rapport beskriver vi, hvordan Moment overordnet overholder og respekterer de 10 Global Compact-
principper. Derefter gennemgår vi udviklingen i forhold til sidste års indsatsområde – princip 10: Anti-corruption
Til slut beskriver vi målene for 2013, hvor vi denne gang sætter fokus på principke 7–8 – Environment.

Ved at være en del af FN’s Global Compact-program får vi sat ord, handlinger og mål på vores CSR-tiltag. Derved 
bliver de endnu tydeligere i de beslutninger, vi træffer i vores hverdag. Jeg kan derfor kun anbefale andre virk-
somheder at deltage og være med til at støtte op om de 10 principper.

København, juni 2013

Morten T. Højberg
Adm. direktør
Moment A/S

Moment består af:

De studerendes vikarbureau 

Rekrutterings- og konsulentbureau med fokus på  
specialist - og lederstillinger 

I Moment er vi passionerede omkring dét at skabe det perfekte match mellem virksomheder og kandidater – 
uanset om det gælder korterevarende studiejob, fullservice vikarkorps eller en tungere rekruttering til et fast 
karrierejob. 
Vi søger altid den intelligente løsning. Ved at udfordre os selv og hinanden optimerer vi hele tiden vores service 
for at nå vores vision om at være markedets stærkeste brand. 



3

CSR i Moment
I Moment er ansvarlighed, passion og samarbejdsglæde de centrale virksomhedsværdier.
For os betyder ansvarlighed både at tage ansvar for hinanden i hverdagen og det samfund, vi er en del af.

Uanset om man er kunde, jobsøger, vikar, samarbejdspartner eller medarbejder i Moment, er det vores mål, 
at man skal mærke, at vi tager ansvar for vores handlinger og udvikling. Som en naturlig del af dette tager vi et 
samfundsmæssigt ansvar. 

Moment deltager så vidt det er muligt i den offentlige debat med vores erfaring om arbejdsmarkedet. Det er en 
del af vores strategi at gennemføre analyser blandt vores målgrupper – det være sig studerende, færdiguddan-
nede kandidater eller erhvervslivet. Vi baserer således vores deltagelse i debatten på statistisk velfunderet data, 
da vi mener, at det er vigtigt for beslutningstagere at kunne basere beskæftigelsespolitik på et reelt grundlag. Af 
samme årsag er vores CEO medlem af Det Regionale Beskæftigelsesudvalg, hvor han også kan bidrage med reel 
viden fra en vigtig spiller i vikar- og rekrutteringsbranchen.

Et andet sted hvor vi tager ansvar på samfundsplan er ved at forbedre samspillet mellem landets studerende 
og erhvervsliv. Moment spiller en væsentlig rolle ved at tilbyde de studerende og nyuddannede job hos landets 
virksomheder og offentlige institutioner og bidrager derigennem til Danmark som videnssamfund ved at skabe 
bedre jobvilkår for landets studerende og nyuddannede kandidater. Især i en periode med lavkonjunktur, kan 
den afgørende parameter for at komme i job for en nyuddannet meget vel være, om de kan fremvise erhvervs-
erfaring i form af et studiejob. Vores erfaring viser tydeligt, at arbejdsgivere så langt foretrækker nyuddannede, 
der har formået at fastholde og udfylde et studiejob – også selvom det ikke er egentlig studierelevant. 

Moment varetager hele jobprocessen fra annoncering til administration af løn og feriepenge. Vores systemer og 
konsulenter er specialister indenfor studiejob og jobadministration, og som vikar i Moment er man derfor sikret 
grundlæggende arbejdstagerrettigheder og god vejledning. Det at være vikar ved siden af studiet adskiller sig 
fra at have vikarjob som primær indtægtskilde. Mange har desuden deres første erfaring med erhvervslivet gen-
nem Moment. Det er derfor vigtigt for os at kunne vejlede om denne situation og tilbyde de vilkår, der er mest 
attraktive for de studerende. 

Moment er medlem af Vikarbureauernes Brancheforening, og dermed forpligtet til at leve op til en meget høj 
standard, herunder CIetts globale Code of Conduct, hvilket løbende kontrolleres af PwC. 

Global Compact
Som en naturlig forlængelse af vores værdier og allerede påbegyndte arbejde med fx reduktion af print mv. 
tilmeldte vi os i 2009 FN’s Global Compact. Medlemskabet har ført til, at vi har oprettet et CSR-udvalg bestå-
ende af personer både fra ledelsen og afdelingerne. Det er muligt for alle medarbejdere at melde sig som CSR-
ambassadør og dermed blive en del af udvalget. CSR-udvalget informerer via intranettet både om gode råd og 
vejledninger og med nyheder på baggrund af møder i udvalget.

CSR-udvalget vælger indsatsområder og gennemfører kampagner, som er med til at udvikle Moments standar-
der inden for rammerne af de 10 principper.
 
Moment og de 10 principper
Nedenstående er en gennemgang af, hvordan Moment lever op til de 10 Global Compact-principper.

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed  
human rights.
Principle 2: Make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Moment respekterer og overholder de internationale menneskerettigheder og overholder den danske 
lovgivning på området. 

Siden stiftelsen i 1997 har Moment haft fokus på arbejdstagerrettigheder og på at skabe bedre  
arbejdsvilkår for vores vikarer og kandidater.

Human Rights
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Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the 
right to collective bargaining.
Principle 4: The elimination of all forms of forced and compulsory labour.
Principle 5: The effective abolition of child labour.
Principle 6: The elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Moment respekterer og overholder de internationale menneskerettigheder og overholder den danske 
lovgivning på området.

Siden stiftelsen i 1997 har Moment haft fokus på arbejdstagerrettigheder og på at skabe bedre ar-
bejdsvilkår for vores vikarer og kandidater.

Moment tager afstand fra alle former for forskelsbehandling foretaget på baggrund af alder, nationali-
tet, religion, handicap og lignende faktorer.

Moments personalepolitik fokuserer bl.a. på et sundt arbejdsmiljø. Desuden gennemfører vi to gange 
om året en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, hvori en vurdering af det psykiske arbejdsmiljø ind-
går.

EU’s vikardirektiv er i 2013 omsat til dansk lovgivning, og Moment overholder alle aspekter af direkti-
vet; dette sker automatisk via IT-understøttelse, hvilket sikrer alle vikarer i arbejde gennem Moment de 
rette vilkår. Moment er medlem af både Dansk Industri og Dansk Erhverv og følger deres overenskom-
ster, hvor de har berettigelse.

Labour Standards

Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges.
Principle 8: Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility.
Principle 9: Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies. 

Moment har altid haft et mål om at skabe intelligente teknologiske løsninger, der også gavner bære-
dygtigheden. Fx har vi nedsat papirforbruget ved at al timeregistrering, vagtskemaplanlægning og ud-
sendelse af ansættelsesdokumenter og fakturering foregår elektronisk.

I Moment anvender vi miljøvenlige løsninger såsom energivenlige computerskærme og elsparepærer. 

Moment har indskrevet miljøhensyn i indkøbspolitikken og har på den baggrund skiftet til svanemær-
ket rengøringsselskab

Environment

Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

Moment tager afstand fra alle former for korruption og overholder den danske lovgivning på området.

Anti-Corruption
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Status på indsatsområdet i 2012
I 2012 valgte vi i Moment at fokusere på princip nr. 10 – anti-corruption. I dette afsnit gennemgår vi kort, hvilke 
tiltag vi har gennemført, samt de overordnede resultater. 
Korruption er et minimalt problem i Danmark hvilket skyldes en stringent lovgivning med et velfungerende kon-
trolapparat, så der har været tale om at superoptimere. 

Moment tager afstand fra alle former for korruption og overholder den danske lovgivning på området. 

Transparency International Danmark vurderer korruptionsniveauet i Danmark således: 

 Kilde: http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/

”Danmark som mindst korrupt land
Danmark er efter alt at dømme et af de mindst korrupte lande i verden. Hvert år udgiver Transparency 
International et indeks over opfattelsen af, hvor megen korruption der er i forskellige lande (Corruption 
Perceptions Index). I alle de år, Danmark har optrådt på den liste, har vi ligget helt i toppen som et af de 
lande i verden med mindst korruption sammen med de øvrige nordiske lande. Danmark opfattes internatio-
nalt som så lidt korrupt, at det er blevet fremhævet af nogen som en slags rollemodel for andre lande med 
større problemer med korruption.
Alt tyder på, at det danske embedsapparat er særdeles hæderligt og at danskerne ikke er synderligt villige til 
at betale bestikkelse. På den anden side har der de seneste år været en række offentlige sager, som har invol-
veret korruption, eller det der ligner.”

Kilde: http://transparency.dk/?page_id=111
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Korruption er altså ikke fremherskende i Danmark, og da Moment stort set udelukkende samarbejder med 
danske virksomheder eller danske afdelinger af internationale virksomheder, sørger lovgivningen og almindelig 
praksis i Danmark stort set for, at vi ikke bliver involveret i korruption. 

Dog kan ”vennetjenester” og personlige behov influere på vores forretning, og vi har derfor valgt at have fokus 
på dette i 2012.

I dette afsnit gennemgår vi kort, hvilke tiltag, vi har gennemført, samt de overordnede resultater.

Moments bemandingsløsninger er i meget høj grad IT-understøttede i egen-udviklede administrations-
systemer. Som del af fokusområdet, anti-korruption, er der tilføjet flere kontrolfunktioner, der sikrer 
automatisk verifikation af vikarforhold med særligt fokus på løn og fakturering. Dermed sikres det, at 
alle priser til kunder og lønninger til vikarer efterlever Moments generelle prissætninger. Afvigelser 
kræver godkendelse af nærmeste leder for at kunne blive behandlet i systemet. Dette betyder, at ingen 
konsulenter kan sætte en unaturligt lav pris for selv at opnå fordele hos en brugervirksomhed, eller at 
en vikarløn kan sættes for højt for at gøre en ven eller bekendt en tjeneste. 

Moment vil sikre, at en leverandør ikke vælges ud fra en medarbejders personlige behov. Derfor hånd-
hæver vi en politik, der betyder, at eventuelle gaver fra leverandører ikke tilfalder den medarbejder, 
der har bestilt en given leverance, men indsamles i en samlet pulje, som uddeles til hele medarbejder-
gruppen fx ved lodtrækning. Især julegaver er almindelige blandt leverandører, så særligt i november 
og december er vores servicedesk opmærksom på, at leverandørgaver skal samles ind centralt.

Inhouse controller-funktion

Politik om modtagelse af gaver
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Indsatsområder 2013
I 2013 har vi valgt at arbejde med Principle 7–8 – Environment

Moment har allerede inden tilslutningen til FN Global Compact arbejdet med principperne 7–8, som en naturlig 
del af vores værdigrundlag, med hovedvægt på værdien ansvarlighed. Principperne var derfor også et naturligt 
valgt, da vi valgte fokusområde til COP i det første år, vi deltog. Vi flyttede i oktober 2011 hovedkvarter, og havde 
i projektet stort fokus på miljømæssig ansvarlighed. Således foretog vi et minimum af ombygninger/renovering 
af de eksisterende lokaler, og bad entreprenøren i videst muligt omfang om at genbruge materialer.

Vi mener derfor at have taget højde for de fleste miljømæssige udfordringer, men har efter 1½ års brug af lo-
kalerne mulighed for at benchmarke forbrug af el, vand og varme i disse lokaler, og kan derfor måle, om det er 
muligt at gennemføre tiltag, der kan bidrage til yderligere miljømæssige gevinster.

Planlagte tiltag:

Fokus på elforbrug og mulighed for at reducere passivt forbrug, defineret som forbrug udenfor ar-
bejdstid eller i områder af lokalerne, der ikke benyttes minimum 50% af en arbejdsdag.

Elforbrug

Tiltag til øget indsamling af papir til genbrug samt reduktion af papirforbrug generelt.

Papirforbrug og genbrug


