Referat
1. MØDE D. 9. MARTS 2017

Tidsrum: 10-12.30
Sted: Erhvervsstyrelsen, 4. sal
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
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Velkomst og opsamling siden sidst, herunder debatarrangement d. 3. marts

Nyt medlem
Formanden bød det nye medlem Laila Kildesgaard, direktør i KL, velkommen. Laila
indtræder som KL’s og Danske Regioners fælles repræsentant i Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst i stedet for Kristian Heunicke, direktør i KL, der udtræder.
Formandens møder med forskellige ministre
Formanden orienterede om formandens møde med erhvervsministeren d. 2. marts og
kommende møder med hhv. Ulla Tørnes, minister for udviklingssamarbejde, og Troels
Lund Poulsen, beskæftigelsesminister. På mødet d. 2. marts, udtrykte erhvervsministeren støtte til indsatsen, og Dan Boyter stillede sig til rådighed for at arrangere fælles
virksomhedsbesøg, såfremt ministeren ønsker dette.
Debatarrangement d. 3. marts 2017 med erhvervsministeren
Formanden orienterede kort om debatarrangementet og udtrykte tak til Annette Stube
fra Mærsk, og Lars Jannick Johansen fra den Social Kapitalfond for at bidrage med deres erfaringer og perspektiver vedr. hhv. globale værdikæder og socialøkonomiske
virksomheder.
Debatarrangementet d. 3. marts havde til formål at drøfte indsatsen i Dialogforum, herunder perspektiver for 2017, jf. Dialogforums årlige status til ministeren, der blev offentliggjort ifm. debatarrangementet.
Debatarrangementet gav lejlighed til dialog med en bredere kreds af interessenter og
satte bl.a. fokus på behov i relation til SMV’er, offentlige indkøb som drivkraft for ansvarlig vækst, ansvarlige investeringer og vejledningsbehov.
Erhvervsministeren udtrykte opbakning til området for samfundsansvar, herunder Dialogforums arbejde og imødeså anbefalinger fra Dialogforum i 2017. Erhvervsministeren
benyttede også debatarrangementet til at offentliggøre, at 23. mio. fra EU’s socialfondsmidler bliver afsat til udvikling af socialøkonomiske virksomheder jf. pkt. 2 nedenfor.
Link til den årlige status:
https://erhvervsstyrelsen.dk/aktiviteter-dialogforum-samfundsansvar-og-vaekst
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2 Status for erindringsmøntspuljen til SØV
(Bilag 1)
Anders Hoffmann, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, orienterede om følgende:
Status for erindringsmøntspuljen
Erhvervsstyrelsen har modtaget 77 konditionsmæssige ansøgninger og er i den afsluttende fase mht. beslutning om hvilke ansøgere, der modtager midler fra puljen. Erhvervsstyrelsen vil orientere Dialogforum, så snart beslutningen foreligger.
Status for udmøntning af socialfondsmidlerne til SØV
Erhvervsministeren offentliggjorde d. 3. marts på Dialogforums debatarrangement, jf.
pkt. 1 ovenfor, at 23. mio. kr. fra EU’s socialfondsmidler bliver målrettet understøttelse
af kompetenceopbygning i den socialøkonomiske sektor. Selve udmøntningen vil ske
med inddragelse af Dialogforums erfaringer med de socialøkonomiske virksomheders
udfordringer.
Det blev bekræftet, at der er tale om nye (nationale) midler, der tilføres feltet, og ikke
midler, der er bundet op i eksisterende regionale puljer. Midlerne er beregnet til operatører eller sammenslutninger af socialøkonomiske virksomheder og ikke enkeltvirksomheder.
Konkret skal indsatsen rettes mod støtte til levedygtige socialøkonomiske virksomhedsinitiativer med beskæftigelsesfremmende formål, der skal bringe udsatte ledige tættere
på arbejdsmarkedet. Der ydes ikke direkte støtte til oprettelse og etablering af socialøkonomiske virksomheder, men alene til rådgivnings-, netværks- og udviklingsaktiviteter for socialøkonomiske virksomheder eller kommende socialøkonomiske virksomheder.
Erhvervsstyrelsen vil udsende mail til Dialogforums medlemmer med henblik på at indhente input [er udsendt med frist d. 17. marts 2017].
Til beslutning
3 Årsplan for 2017
(Bilag 2)
Dialogforum tilsluttede sig årsplanen med følgende bemærkninger:
Socialøkonomiske virksomheder
Årsplanen lægger op til, at der nedsattes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som
skal identificere de væsentligste udfordringer, som rimelighedskravet medfører for
vækst i den socialøkonomiske sektor. Medlemmer appellerede til, at indsatsen varetages med respekt for de igangværende overenskomstforhandlinger og problemstillinger
i relation til social dumping. Der blev også peget på muligheder for at styrke SØV gennem erhvervsfremmesystemet.
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Formanden vil med støtte fra sekretariatet sikre, at indsatsen udmøntes med respekt
for dette, herunder timing ift. relevante forhandlinger. Sekretariatet vil så snart, der er
udarbejdet kommissorium for nedsættelse af nævnte arbejdsgruppe, orientere Dialogforum om næste skridt.
Verdensmålene
Publikationen ”Better business, better world”, der blev lanceret af Business & Sustainable Development Commission på Davos i januar 2017, blev fremhævet som en nyttig
inspirationskilde.
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Præsentationer om samfundsansvar i offentlige indkøb
- Mæglings- og klageinstitutionens arbejde med offentlige indkøb: Præsentation
v. Mads Øvlisen, formand.
- DI’s arbejde med offentlige indkøb: Præsentation v. Sara Krüger Falk, chefkonsulent, DI.

Mads Øvlisen pegede på behovet for at styrke ansvarlige offentlige indkøb, og at reglerne om redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a, ikke i sig selv
er nok til at fremme denne udvikling.
Mads Øvlisen beskrev herefter MKI’s mandat med at fremme FN- og OECDretningslinjer over for det offentlige og MKI’s fokus på sektorer og særlige risikoområder. Mads Øvlisen pegede desuden på en positiv tendens inden for udviklingen af partnerskaber og sektorinitiativer.
Sara Krüger pegede på konkrete udfordringer, som virksomheder møder ifm. ansvarlige offentlige indkøb og konkluderede på baggrund heraf følgende:


Der skal stilles konkrete ensartede krav, som virksomhederne kan dokumentere
via anerkendte branchespecifikke standarder. Det vil give virksomheder et bedre indblik i, hvilken retning de skal bevæge sig for at leve op til offentlige udbud.



Udbud bliver bedre, hvis der har været dialog med branchen om krav



Samfundsansvar kan med fordel vægtes højere i udbud



Krav om samfundsansvar skal dokumenteres og kontrolleres



Totalomkostninger skal tænkes med i offentlige udbud.



Levering og transport skal tænkes med i offentlige udbud.

Til drøftelse
5 Debatoplæg om offentlige indkøb inkl. udkast til anbefalinger fra Dialogforum
(Bilag 3)
Debatten tog udgangspunkt i, at ansvarlige offentlige indkøb bør styrkes, men også er
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udfordret af dets omfang og kompleksitet. Med henvisning til erfaringerne fra det tidligere Rådet for Samfundsansvar udtrykte enkelte medlemmer bekymring for den udfordring, der kan ligge i at løfte denne dagsorden inden for den angivne tidsramme.
Der blev fra forskelligt hold bl.a. peget på udfordringer i forhold til:
- Varierende og uklare krav, der ikke håndhæves.
- Pres ift. at spare penge og at handle lokalt.
- Prioritering og ressourcetilførsel.
- Kompetenceopbygning.
- Frivillighedsprincippet, der skaber muligheder men ikke forpligter.
- Dårlig eksekvering af velmenende krav.
- Måling/data.
Der blev fra forskelligt hold bl.a. peget på muligheder i forhold til:
- Den fælles interesse mellem indkøber og leverandør.
- Gode nationale og internationale erfaringer.
- Videreudvikling af den ansvarlige indkøber.
- E-learning.
- Udvikling af kommunale strategier.
- Eksemplificeringer og best-practices, der tydeliggør udfordringer og muligheder.
- Måltal/benchmark fra brancher med større erfaring fx fødevaresektoren.
- Mere bløde lovgivningstiltag som fx følg-eller-forklar princippet.
- Bedre fastlæggelse af krav med øje for standardisering og internationale retningslinjer på området.
- Kobling til innovation.
Dialogforum tilsluttede sig en lettere tilretning af udkastet til anbefalinger, herunder 1)
med øje for gode nationale og internationale tilgængelige erfaringer 2) koblingen mellem SØV og SMV’er generelt, og 3) Eksemplificeringer af hvordan og på hvilke områder forskellige ”laverehængende” frugter med fordel kan høstes politisk.
Formanden konkluderede, at anbefalingerne vil blive målrettet det offentlige som hovedmodtager (stat, regioner, kommuner). Anbefalingerne vil med respekt for kompleksiteten og ønsket om at ”gøre en forskel” blive tilrettet med fokus på få, enkle og målrettede initiativer (fx udvikling af værktøjer som den ansvarlige indkøber, brug af standarder og data, der skubber på en smart måde).
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Eventuelt

Folkemødet på Bornholm blev drøftet som en mulighed for at inddrage Dialogforum i
den offentlige debat. I lyset af, at Erhvervsstyrelsen ikke er til stede på Folkemødet, og
den sene planlægning, blev det besluttet at afsøge muligheder for at udnytte medlemmers deltagelse på Folkemødet, såfremt der udtrykkes konkret ønske herom. Line Barfod nævnte, at hun i samarbejde med socialøkonomiske aktører, har et telt til Folkemødet og medlemmerne er velkomne til at bidrage med input eller deltagelse i arran7. APRIL 2017
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gementer. Sekretariatet vil bistå medlemmer med formidling af kontakt.

Bilagsoversigt
Bilag 1: Status for erindringsmøntspuljen til SØV
Bilag 2: Årsplan for 2017_udkast til udmøntning af temaer
Bilag 3: Debatoplæg om samfundsansvar i offentlige indkøb
Bilag 4: Oversigt over medlemmer
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