Beslutningsreferat af
1. møde i Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
Den 29. november 2018 kl. 14-17
Deltagere:
Medlemmer af Rådet: Thorkil Sonne (fmd.), Eva Kruse, Sheela Maini Søgaard, Sara Krüger
Falk, Allan Agerholm, Simon Boas Hoffmeyer, Rasmus N. D. Skov, Anne Gadegaard, Annette
Stube, Louise Koch, Thomas Bustrup, Stine Pilegaard Jespersen, Birgitte Søgaard Holm,
Sanne Borges, Jacob Bjerregaard, Jacob Bjerregaard.
Sekretariat: Camilla Hjermind, Anna Hesseldahl Larsen, Louise Helene Møller-Madsen,
Birgitte Toft-Petersen (ERST)
Observatører: Søren Rasmussen (BM), Tine Blaakær Welzel (UM), Maria Lyngå (EM),
Andreas Hermansen (EM)
Afbud fra: Kenneth Lindharth Madsen (Landbrug og Fødevarer), Toke Lago von Kappelgaard
(FM) og observatør fra MFVM.
1. Velkomst og gensidig præsentation
Formanden bød velkommen og indbød til præsentationsrunde.
Medlemmerne redegjorde enkeltvist for deres visioner og prioriteringer for Rådets arbejde.
Rådet besluttede, at medlemmerne ikke skulle tildeles ansvar for særligt ét verdensmål og
understregede, at Rådet vil arbejde ud fra samtlige 17 verdensmål, da de bør arbejdes med som
indbyrdes forbundne.
Formanden opsummerede og konkluderede, at Rådet bør tilstræbe at skabe konkrete resultater,
der fremmer virksomheder arbejde med verdensmålene generelt. Rådets medlemmer ønsker at
starte med at lave en plan for konkrete tiltag, som de efterfølgende arbejder på at
implementere.
2. Grundlaget for Rådets oprettelse og præsentation af kommissorium
Formanden redegjorde for kommissoriet.
Nogle af medlemmerne ønskede at orientere sig i anbefalinger afgivet af det tidligere
Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst. Link til anbefalingerne:
https://erhvervsstyrelsen.dk/aktiviteter-dialogforum-samfundsansvar-og-vaekst
http://vfsa.dk/indsatser
3. Godkendelse af forretningsorden
Formanden redegjorde for forretningsordenen.
Rådet godkendte forretningsordenen med en præcisering af punkt 10. Rådet besluttede at
tilføje, at ”Beslutning om eventuelle ændringer eller tilføjelser til forretningsordenen skal
fremgå af dagsordenen, der udsendes forud for Rådets møder”.

I forbindelse med godkendelse af dagsordenen blev det af medlemmerne understreget, at det
kun under særlige forhold er muligt at sende en suppleant, idet det blev bemærket, at
medlemmerne er personligt udpeget.
Rådet besluttede, at eventuelle mindretalsudtalelser kan fremgå af mødereferaterne. I den
forbindelse blev det bemærket, at formanden tilstræber, at Rådets opgaver og beslutninger har
bredest mulig opbakning, jf. forretningsordenens § 6.2.
4. Drøftelse af Rådets arbejdsform og kommunikation
Arbejdsform
Det blev godkendt, at der afholdes fire møder i Rådet i 2019 henholdsvis den 30/1, 2/5, 27/8 og
12/11.
På møderne i Rådet vil udvalgte temaer blive behandlet. For at kvalificere de udvalgte temaer
oprettes temagrupper bestående af særligt interesserede medlemmer af Rådet.
I regi af temagrupperne kan der f.eks. igangsættes idékonkurrencer, nedsættes arbejdsgrupper,
afholdes rundbordsmøder, deltages i events, inddrage eksterne eksperter mv. samt afsøges
synergier med eksisterende indsatser og aktører på det udvalgte område.
Temagruppernes arbejdsform, fokus, succeskriterier og leverancer mv. besluttes af
temagruppens medlemmer.
Rådet orienteres løbende om temagruppernes arbejde, herunder planlagte aktiviteter og
leverancer.
Temagrupperne indstiller beslutninger, der berører Rådet generelt til godkendelse på møder i
Rådet, herunder offentlig repræsentation af Rådet og træk på Rådets fælles ressourcer.
Kommunikation
Rådet besluttede, at kommunikation af deres arbejde drøftes i forhold til de specifikke temaer
og aktiviteter, som Rådet beslutter at arbejde videre med. Temagrupperne opfordres derfor til
indbyrdes at drøfte kommunikationstiltag og komme med forslag til Rådet.
Rådet besluttede, at medlemmer af Rådet udelukkende må referere beslutninger fra møder i
Rådet, som fremgår af beslutningsreferaterne for møderne. Interne drøftelser betragtes dermed
som fortrolige. Medlemmerne kan dog frit ytre deres individuelle holdninger til emner og
tematikker, der relaterer sig til Rådets arbejde.
Formanden opfordrede medlemmerne til at benytte det fælles hashtag #SDGRaadet.
5. Drøftelse af mødetemaer for kommende møder i 2019 samt relevante aktiviteter
Formanden inviterede til en drøftelse af, hvilke temaer Rådet vil prioritere i 2019.
Medlemmerne tilkendegav deres interesser inden for en række områder. På baggrund heraf
blev der identificeret syv temaer, som Rådet foreløbigt ønsker at centrere deres arbejde
omkring i 2019:
•
•

Socialt ansvar
Klima, miljø og cirkulær økonomi

•
•
•
•
•

Offentligt indkøb
Globale værdikæder
Ansvarlige og bæredygtige investeringer
Rapportering og effektmåling
SMV’ers arbejde med verdensmålene

Rådet besluttede, at der nedsættes temagrupper bestående af særligt interesserede medlemmer,
der skal konkretisere, hvordan Rådet videre skal arbejde med temaerne.
6. Evt.
Der var ingen øvrige bemærkninger.
Næste møde
Dagsorden og materiale til møde i Rådet den 30. januar 2019 vil blive udsendt senest den 23.
januar.

