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Virksomhedspris: Georg Berg A/S hædret for 

stort socialt ansvar 

Der var mange rosende ord til Georg Berg A/S, som torsdag fik overrakt Lokalt 

Arbejdsmarkedsråds virksomhedspris 2015 til en privat virksomhed - for socialt ansvar. Faktisk var 

Georg Berg A/S indstillet til prisen af både Jobcenter Slagelse og 3F 

Det er en pris, der gives for at udvise stort socialt engagement ved at understøtte den lokale 

beskæftigelsesindsats med særligt fokus på en række punkter. I byder ind på flere punkter, og har i 

særdeleshed opmærksomheden rettet mod unge, der har svært ved at komme ind på 

arbejdsmarkedet, konstaterede Helle Jacobsen, formand for Lokalt Arbejdsmarkedsråd, i sin tale til 

årets prismodtager. 

Georg Berg A/S var nogle af de første der etablerede en Partnerskabsaftale, som bl.a. betyder at 

borgere langt fra arbejdsmarkedet får mulighed for at få eller genvinde en plads på arbejdsmarkedet. 

- Mange mennesker har haft glæde af jeres professionelle tilgang til at tage socialt ansvar, og det I 

kan og gør har stor betydning for det enkelte menneske og for vores arbejdsmarked, som jo har brug 

for arbejdskraften. 

- Ud over at åbne Jeres virksomhed for udsatte borgere har I taget en lang række initiativer, som 

virksomhedsprisen også er en anerkendelse for. I arbejder f. eks. systematisk med nedbringelse af 

sygefravær. Tryghed, udvikling, arbejdstilfredshed og sundhed er - hos Jer - nedskrevne 

kerneområder, når det gælder medarbejderne. 

I støtter medarbejdere, som arrangerer sportsaktiviteter eller andre sundhedsfremmende aktiviteter. I 

har tegnet sundhedsforsikring for alle medarbejdere. I har en klar politik ift. mobning og 

stressforebyggelse og kan tilbyde støtte til medarbejdere til rygestop og alkohol. I har fokus på 

kurser og videreuddannelse i arbejdsmiljø og sikkerhed. 

I har kortlagt Jeres affaldsstrømme for at genanvende flere materialer og der er blevet afholdt en 

række møder om bæredygtigt byggeri. De møder har inspireret og kvalificeret Slagelse Kommunes 

ansøgning til Erhvervsstyrelsen om Bæredygtig Grøn Byudvikling, hvor Slagelse Kommune 

sammen med lokale virksomheder skal udvikle og afprøve nye innovative produkter baseret på 

byggeaffald. 

Tager ansvar 

- I tager på alle måder ansvar for både at skabe arbejdspladser og for at sikre, at der er kvalificeret 

arbejdskraft i fremtiden. For tiden har I også voksenlærlinge, som forventes færdige i 2017. 

Det er dejligt med en lokal virksomhed i fremdrift. En virksomhed, der er synlig i bybilledet og 

altid omtales med respekt. 

Der er ingen tvivl om at I er gode til at gå forrest og være og være til inspiration for andre 

virksomheder. 

Det skal I have ros og anerkendelse for, og derfor får i Virksomhedsprisen i dag, sluttede Helle 

Jacobsen. 

Selve prisen var et kunstværk af den lokale glaskunstner Branka Lugonja. 


