Beslutningsreferat af
2. møde i Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
Den 30. januar 2019 kl. 12-15
Deltagere:
Medlemmer af Rådet: Thorkil Sonne (fmd.), Kenneth Lindharth Madsen, Sheela Maini
Søgaard, Sara Krüger Falk, Simon Boas Hoffmeyer, Rasmus N. D. Skov, Anne Gadegaard,
Annette Stube, Louise Koch, Stine Pilegaard Jespersen, Sanne Borges og Jacob Bjerregaard.
Erhvervsstyrelsen: Katrine Winding (Dir.), Camilla Hjermind, Anna Hesseldahl Larsen, Ellen
Marie Friis Johansen, Louise Helene Møller-Madsen, Birgitte Toft-Petersen (sekretariat).
Observatører: Anne Marie Zinck (MFVM), Thomas Nikolaj Pedersen (MFVM), Tine Blaakær
Welzel (UM), Kristian Grum (EM).
Afbud fra: Birgitte Søgaard Holm, Eva Kruse, Thomas Bustrup, Allan Agerholm, Toke Lago
von Kappelgaard (FM) og Søren Rasmussen (BM).
1. Velkomst og siden sidst
Formanden bød velkommen og orienterede kort om dagsorden for mødet, hans deltagelse i
World Economic Forum i Davos samt afholdte arrangementer og begivenheder siden
rådsmødet i november 2018.
Formanden orienterede om følgende:
- Den fiktive pressemeddelelse for 2022 som Rådet kan bruge som målbillede for
arbejdet i de kommende 4 år. Den vil blive opdateret med de fire temagruppernes input,
særligt vision og mål, forud for næste rådsmøde i maj.
- Den 29. januar 2019 mødtes formanden med erhvervsministeren og drøftede Rådets
arbejde.
- Rådet planlægger at være vært ved et event i Verdensmålsteltet under Folkemødet på
Bornholm.
- Formanden er blevet medlem af et advisory board bag Folkemødet med fokus på at få
forankret arbejdet med verdensmålene efter Folkemødet
- Formandens deltagelse i arrangement om SDG accelerator, der blev afholdt i FN-byen
den 15. januar 2019
- Planer om at formanden kan repræsentere Rådet ved VL-døgnet den 6. juni 2019
2. Introduktion til arbejdsform - agil udviklingsmodel
Konsulent Jesper Thaning, BestBrains, introducerede Rådet til en agil arbejdsform, hvor et
antal temagrupper under Rådet skal arbejde hen imod konkrete delmål i afgrænsede ”sprints”.
Hver temagruppe ledes af en temaansvarlig, som får til opgave at sikre, at temagrupperne
bidrager med værdi, synlige leverancer og opnår opbakning i Rådet til det videre arbejde. De
delmål, der fastsættes skal understøtte Rådets overordnede vision og målsætninger.
Arbejdsmetoden lægger op til løbende evaluering af arbejdet i temagrupperne herunder brugen
af den agile arbejdsmetode. Evaluering vil blive et fast punkt på Rådets dagsordener fremover.
Formanden understregede, at det er op til temagrupperne selv at beslutte deres mødeform og
frekvens. Alle temagrupperne får mulighed for at inddrage ressourcepersoner i det konkrete
arbejde. Ressourcepersoner kan være både rådsmedlemmer, personer fra rådsmedlemmernes

organisationer eller eksterne. Temagrupperne indstiller til Rådet, som på de fire årlige
rådsmøder træffer beslutninger og godkender forslag og leverancer fra temagrupperne.
3. Præsentation og godkendelse af temagrupper
Formanden præsenterede baggrunden for sammensætningen af de fire temagrupper og de fire
temaansvarlige.
Det blev fremhævet, at temagrupperne bør prioritere mellem de forskellige fokusområder, så de
ikke starter med alle emnerne på samme tid.
Katrine Winding oplyste, at sekretariatet står til rådighed med flere medarbejdere til at
understøtte arbejdet i temagrupperne. Såfremt der fremsættes konkrete forslag, der kræver
yderligere ressourcer, vil Erhvervsstyrelsen undersøge mulighederne for at fremskaffe disse
herunder anvendelse af erindringsmøntsmidler, som er afsat til en pulje i regi af Rådet.
Kenneth Lindharth Madsen gav udtryk for, at han gerne ville flyttes fra temagruppe C1 til B.
Herefter blev nedenstående opdeling af de faste rådsmedlemmer på de fire temagrupper
godkendt.
A Socialt Ansvar
Teamansvarlig: Thorkil Sonne
Rådsmedlemmer: Allan Agerholm, Jacob Bjerregaard, Arne Grevsen
B Samfundsansvar i den globale produktion
Teamansvarlig: Louise Koch
Rådsmedlemmer: Anne Gadegaard, Sanne Borges, Eva Kruse, Thomas Bustrup, Kenneth
Lindharth Madsen
C.1 Nye bæredygtige forretningsmodeller – SMV’er
Teamansvarlig: Stine Pilegaard Jespersen
Rådsmedlemmer: Sara Krüger Falk, Sheela Maini Søgaard
C.2 Nye bæredygtige forretningsmodeller – investeringer og bæredygtighed
Teamansvarlig: Birgitte Søgaard Holm
Rådsmedlemmer: Simon Boas Hoffmeyer, Annette Stube, Rasmus Skov
I forhold til forventninger til medlemmernes engagement i temagrupperne understregede
formanden, at medlemmerne gennem deres ekspertise, vision og erfaring, forventes at bidrage
til, at Rådet får en stærk beslutningsramme. Formanden er bekendt med, at medlemmerne har
forskellige muligheder for at bidrage til det praktiske arbejde. Den agile arbejdsmetode skal
derfor skabe mulighed for styring af de forskellige individuelle ressourcer.
4. Introduktion til beskrivelse af temagrupperne
Formanden bemærkede, at det udsendte bilag 4 (eksempel på temagruppebeskrivelse) skal
tjene som et eksempel for temagruppernes arbejde i den efterfølgende workshop.
5. Workshop i temagrupperne
Eftersom Birgitte Søgaard Holm ikke deltog på mødet, lagde formanden op til, at temagruppe
C1 og C2 kunne starte sammen i workshoppen. De to grupper besluttede under afholdelse af
workshoppen at organisere sig i to grupper.
6. Opsamling
Formanden samlede kort op på workshoppen sammen med repræsentanterne fra alle

temagrupperne. Senest den 1. marts indsender temagrupperne deres foreløbige
temabeskrivelser til sekretariatet og formanden. Herefter koordineres afgrænsningen af de fire
grupper af de temaansvarlige. Temabeskrivelserne udsendes med henblik på, at
rådsmedlemmerne kan indstille relevante ressourcepersoner til de forskellige temagrupper
primo marts.
7. Evt.
Formanden orienterede kort om den efterfølgende nytårskur med deltagelse af
Finansministeren.
Der var ingen øvrige bemærkninger.
Næste møde
Næste møde i Rådet er den 2. maj 2019. Materiale til brug ved mødet vil blive udsendt senest
den 25. april.

