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TEKNIQ Arbejdsgiverne og virksomhedernes bidrag til
indfrielse af verdensmålene
TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer bidrager til indfrielse af Verdensmålene
både via initiativer og projekter i brancherne, som TEKNIQ Arbejdsgiverne initierer
og støtter, og i kraft af de enkelte virksomheders arbejdsområder og leverancer.
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
• TEKNIQ Arbejdsgiverne tager sammen med de pågældende lønmodtagerorganisationer ansvar for at sikre, at vores branchers uddannelser er af
høj kvalitet, attraktive og tidssvarende. Uddannelserne danner et godt
grundlag for beskæftigelse i og udenfor brancherne og for videre uddannelse. Medlemskredsen uddanner et stort antal lærlinge. Virksomhederne
har i dag ca. 25 lærlinge per 100 faglærte.
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
• TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder for at flere kvinder søger ind i vores uddannelser og vores brancher. TEKNIQ Arbejdsgiverne deltager bl.a. i kampagner, som har til formål at øge kvindernes interesse for de tekniske fag
(f.eks. Boss Ladies).
Verdensmål 6: Rent vand og sanitet
• Det er en kerneopgave for vvs-virksomhederne at levere tekniske løsninger der sikrer, at alle har adgang til rent vand og gode sanitære forhold.
Rent drikkevand, god hygiejne og gode sanitære forhold er afgørende for
menneskers trivsel og sundhed.
• Flere af TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer udfører tekniske løsninger
på afløbsområdet, og dermed bidrager også disse virksomheder til god hygiejne og sundhed.
• Dertil kommer at en række af TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer fremstiller rensningsanlæg eller produkter, der benyttes til vandrensning, spildevands- og affaldshåndhåndtering.
Verdensmål 7: Bæredygtig energi
• El- og vvs-installatørerne arbejder på daglig basis med rådgivning, salg og
installation af tekniske løsninger, der gør det muligt at producere og distribuere vedvarende og bæredygtig energi fra vind, sol, luft og jord.
• Flere metalindustrivirksomheder er underleverandører til bl.a. vindmølleindustrien, og leverer materialer og komponenter af høj kvalitet, som bidrager til opbygningen af en driftssikker og effektiv grøn energiinfrastruktur. Deres forretningsaktiviteter understøtter direkte Verdensmål nr. 7.
• TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder aktivt for at fremme den grønne omstilling, energibesparelser, øget elektrificering, mv.
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Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
• Som arbejdsgiverorganisation er TEKNIQ Arbejdsgiverne i samarbejde
med de faglige organisationer med til at sikre, at alle medlemsvirksomheder arbejder efter en kollektiv overenskomst. Dette system bidrager i det
daglige til at sikre gode og anstændige jobs i både installations- og metalindustrivirksomhederne, hvor medarbejdernes rettigheder sikres.
Verdensmål 9: Industri, Innovation og infrastruktur
• TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer arbejder på at gøre deres produktion smartere og mere effektiv og dermed mindske ressourceforbruget.
Redskaber til at gøre dette er øget automatisering, digitalisering og anvendelse af robotter.
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
• Der er mange eksempler på virksomheder, der arbejder aktivt med bæredygtighed og ansvarlighed i den daglige drift og produktion, herunder reduktion af energi- og materialeforbrug sporbarhed af materialer og komponenter, bl.a. gennem CE-mærkning, brug af kvalitetsledelsessystemer
(KLS, KS og ISO), genanvendelse m.m.
Verdensmål 13: Klimaindsats
• Installationsvirksomhederne bidrager til at etablere en effektiv energiinfrastruktur baseret på grønne energikilder, som reducerer brugen af fossile brændstoffer i energiforsyningen, og nedbringer CO2-udledningen.
Det sker f.eks. gennem opgaver indenfor vedligeholdelse og udbygning af
fjernvarmenettet, elektrificering af jernbanenettet, etablering af ladeinfrastruktur til elbiler, installation af tekniske løsninger, der styrer og reducerer ressource- og energiforbrug i bygninger og industrianlæg, opsætning
af energibesparende komponenter, f.eks. udskiftning af traditionelle lyskilder med LED-belysning, etc.
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling
• Flere af TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer deltager aktivt i regeringens
Klimapartnerskaber, herunder især klimapartnerskabet på bygge- og anlægsområdet.
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