Beslutningsreferat
3. møde i Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
Den 2. maj 2019 kl. 12.00-15.00

Deltagere:
Medlemmer af Rådet: Thorkil Sonne (fmd.), Kenneth Lindharth Madsen, Simon Boas
Hoffmeyer, Rasmus N. D. Skov, Sinne Conan (stedfortræder for Birgitte Søgaard), Thomas
Bustrup, Allan Agerholm, Anne Gadegaard, Annette Stube, Louise Koch, Stine Pilegaard
Jespersen, Sanne Borges og Arne Grevsen.
Afbud fra: Sheela Maini Søgaard, Eva Kruse, Sara Krüger Falk (barsel) og Jacob Bjerregaard.
Erhvervsstyrelsen: Katrine Winding (Dir.), Camilla Hjermind, Anna Hesseldahl Larsen, Louise
Helene Møller-Madsen, Birgitte Toft-Petersen, Mette Schiøtz Sørensen, Anna Riis Kaagaard
(sekretariat).
Observatører: Anne Marie Zinck (MFVM), Thomas Nikolaj Pedersen (MFVM), Tine Blaakær
Welzel (UM), Martin Hansen (EM), Toke Lago von Kappelgaard (FM) og Søren Rasmussen
(BM).
1. Velkomst og siden sidst
Formanden bød velkommen og orienterede kort om dagsorden for mødet, Sinne Backs Conans
midlertidige deltagelse i Rådet og ressourcepersonernes rolle i temagrupperne, hvor de kan
bidrage til det operationelle arbejde efter behov.
Formanden bad medlemmerne have fokus på, at unge og forskere blev inddraget i deres arbejde
i temagrupperne.
2. Oplæg og drøftelse ved temagruppe A samt præsentation af afholdte sprints samt
godkendelse af temagruppebeskrivelse og kommende sprints v. temagruppe A
Allan Agerholm og Arne Grevsen præsenterede henholdsvis problemstilling, vision og mål for
temagruppens arbejde, hvorefter Thorkil Sonne præsenterede afholdte og kommende sprints
Rådet havde en generel drøftelse af arbejdsmarkedets strukturer og betydningen for
temagruppens temaer, herunder deltidsarbejde, og i hvilket omfang virksomheder skal indrette
sig efter mere fleksible arbejdsformer. I den forbindelse bemærkede Annette Stube, at
temagruppen bør have fokus på socialt udsatte arbejdstagergrupper fremfor alles adgang til
arbejdsmarkedet. Anne Gadegaard bemærkede, at unge ikke kun er lig DUF, da
idrætsorganisationerne også gennemfører interessante projekter med det formål at få unge, der
ellers er udenfor arbejdsmarkedet, i arbejde.
Rådet godkendte indstillingspunkterne fra temagruppen.
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•
•
•
•

At temagruppe A’s temabeskrivelse godkendes
At temagruppen udvikler et nyt koncept for CSR People Prize med vægtning af
innovation og involvering og planlægger afvikling af event ultimo oktober i
samarbejde med Cabi
At temagruppen oversætter identificerede løsninger på idéworkshop 11. april til en
prototypemodel efter rådsmødet 2. maj
At temagruppen gennemfører en workshop i juni, som tester den udviklede prototype

3. Præsentation af afholdte sprints samt godkendelse af temagruppebeskrivelse og

kommende sprints v. temagruppe B
Louise Koch præsenterede temagruppens oplæg til kommende aktiviteter. Rådets medlemmer
anbefalede i den forbindelse temagruppen at overveje, hvordan et arrangement om due diligence
kan planlægges, så det tilføjer relevant ny viden i forhold til tidligere afholdte arrangementer om
samme emne. Sanne Borges mindede om, at FSR skal stå på listen over ressourcepersoner.
Rådet drøftede temagruppens afgrænsning af arbejdet med offentlige indkøb, og temaet blev
derfor nærmere behandlet under formandens indstillinger om tværgående emner.
Rådet godkendte indstillingspunkterne fra temagruppen.
• At temagruppe B’s temabeskrivelse godkendes, herunder at dele af emnet offentlige
indkøb i forhold til ansvarlighed i globale værdikæder og rapportering indgår i
temagruppens arbejde.
• At temagruppen arbejder med følgende sprints for maj, juni og august:
• Afholder et arrangement om samfundsansvar i globale værdikæder med
fokus på due diligence med deltagelse af virksomhedsrepræsentanter,
NGO’er, rådgivere og brancheorganisationer.
• At temagruppen gennemfører et internt forløb med både temagruppens
medlemmer af Rådet og ressourcepersoner for at prioritere temagruppens
videre arbejde og deraf planlægge aktiviteter til afholdelse efter
rådsmødet 27. august 2019.
Ad 5 Præsentation af afholdte sprints samt godkendelse af temagruppebeskrivelse og
kommende sprints v. temagruppe C1
Temaansvarlig Stine Pilegaard Jespersen orienterede om temagruppens arbejde for, at danske
SMV’er tager verdensmålene til sig og bruger det som et forretnings- og konkurrenceparameter.
Rådet havde en generel drøftelse af, hvordan man undgår, at rådets aktiviteter lægger
uforholdsmæssigt beslag på særligt SMV’ers tid. I forlængelse heraf anbefalede Rasmus Skov,
at arrangementer skal tilstræbe at være meget konkrete og handlingsrettede for deltagerne. Simon
Boas Hoffmeyer bemærkede, at det ikke er tilstrækkeligt at hæve vidensniveauet om verdensmål
alene. Der er også brug for kompetencer til at gennemføre en omstilling. Thomas Bustrup
bemærkede, at der fortsat er stort behov for arrangementer om SMV’ers arbejde med
verdensmålene, dog bør fokus være på kompetencer og gerne konkrete værktøjer, der hjælper
målgruppen med at arbejde med verdensmål.
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Rådet godkendte indstillingspunkterne fra temagruppen.
• At temabeskrivelsen for temagruppe C1’s arbejde godkendes
• At temagruppen gennemfører et rundbordsmøde om impact iværksættere med
relevante interessenter i maj/juni
• At rundbordsmøderne om hhv. SMV’er og impact iværksættere danner grundlag for
eventuelle forslag til anbefalinger til regeringen på områderne og fremadrettede
sprints i temagruppen
• Herunder at der bl.a. arbejdes videre med et forslag om at etablere en pulje
til udarbejdelse og udrulning af branchestrategier for verdensmålene
Præsentation af afholdte sprints samt godkendelse af temagruppebeskrivelse og
kommende sprints v. temagruppe C2
Temaansvarlig Sinne Backs Conan orienterede om temagruppens arbejde med at fremme
bæredygtige forretningsmodeller, herunder 1) fremme ansvarlige og bæredygtige investeringer
fx i samarbejde med Finans Danmarks forum for bæredygtig finans 2) formidling af
klimaforandringernes konsekvenser for dansk virksomheders forretningsmodeller og fysiske
aktiver samt 3) styrke virksomheders omstilling til cirkulær økonomi.
Sanne Borges bemærkede, at hun savnede yderligere fokus på ansvarlige investeringer herunder
det menneskeretlige perspektiv og gjorde rådet opmærksom på tidligere arbejdsgruppe, som
leverede input til opdatering af Erhvervsstyrelsens vejledning om ansvarlige investeringer. Det
er endvidere vigtigt, at temagruppernes arbejde er koordineret på tværs.
Rådet godkendte indstillingspunkterne fra temagruppen.
• At temagruppebeskrivelse for temagruppe C2 godkendes
• At temagruppe C2 udvikler koncept i maj og juni for paneldebat om klimaresiliens
og danske virksomheders kendskab til klimaforandringernes konsekvenser og
muligheder
• At temagruppe C2 afholder miniworkshop i starten af juli og august om danske
virksomheders omstilling til cirkulær økonomi med henblik på indstilling vedr.
cirkulær økonomi til rådsmødet den 27. august 2019
• At temagruppe C2 afsøger mulighed for afvikling af side-event ved UN Climate
Action Summit 2019, 22.-23. september i New York
• At side-eventet sætter fokus på arbejdet med ansvarlige og bæredygtige investeringer
i grønne løsninger, der bidrager til indfrielsen af FN’s grønne verdensmål
Indstillinger vedr. tværgående emner v. formanden
• Vedr. offentliggørelse af oversigt over rammerne for temagruppernes arbejde på
hjemmesiden.
Det blev godkendt, at en oversigt over rammerne for temagruppernes arbejde offentliggøres på
hjemmesiden, så eksterne interessenter kan orientere sig om rammerne for rådets videre arbejde.
Oversigten blev godkendt med input om præcisering af titler, overskrifter samt indhentning af
samtykke fra ressourcepersoner.
•

Vedr. opbakning til 2030 netværkets SDG baseline målinger på samtlige verdensmål i
stil med den, de har lavet på SDG 11.
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Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål besluttede at bakke op om 2030-netværkets ambition
om at udvikle baseline målinger for FN’s 17 verdensmål med følgende ordlyd: ”Rådet for
Samfundsansvar og Verdensmål bakker op om 2030-netværkets ambition om at udvikle baseline
målinger for FN’s 17 verdensmål. Rådet understreger vigtigheden af, at virksomhedernes bidrag
til opfyldelse af verdensmålene inddrages i baselines, ligesom Rådet opfordrer til, at der i
arbejdet tages højde for sammenhæng mellem verdensmålene. Rådet vil gerne bidrage med input
til de konkrete baselines.”
•

Vedr. igangsættelse af arbejdet med at beskrive en fælles pulje med de resterende
erindringsmøntsmidler.

Rådet godkendte, at sekretariatet igangsætter et arbejde med at beskrive, hvorledes
erindringsmøntsmidlerne kan udmøntes i en eller flere puljer jf. kommissorium for Rådet for
Samfundsansvar og Verdensmål, herunder tema, kriterier og kategorier for aktiviteter.
Sekretariatet sikrer, at der indhentes input fra temagrupperne. Arbejdet resulterer i en indstilling,
som fremlægges for Rådet på det kommende møde den 27. august 2019.
•

Vedr. mulighed for at arbejde videre mod fælles events i forbindelse med FNarrangementer i efteråret 2019.

Rådet godkendte, at sekretariatet afsøger muligheder for at deltage i events i forbindelse med
FNs generalforsamling. Det blev påpeget, at rådets medlemmer har varierende mulighed for at
deltage og i den forbindelse repræsentere Rådet.
•

Formanden opfordrede rådsmedlemmerne til at kommunikere om Rådets arbejde på
egne sociale medie-profiler, og når de taler ved events.

•

Rådet besluttede at arbejde videre med nedsættelse af en hurtigt arbejdende ad hoc
gruppe , frem mod næste rådsmøde den 27. august 2019, der kan arbejde på
anbefalinger til evalueringen af udbudsloven i løbet af efteråret 2019. Ad hoc gruppen
åbnes for særligt interesserede rådsmedlemmer. Sekretariatet vil undersøge processen
og tidsplan med de ansvarlige myndigheder.

•

Der blev udarbejdet en liste over temagruppernes aktiviteter og deltagere, som blev
godkendt på rådsmødet. Der udarbejdes fremover til hvert møde en oversigt, der sikrer
en god koordination på tværs af temagrupperne.

Evt.
Formanden orienterede kort om det kommende rådsmøde, som forventes afholdt hos Carlsberg
og efterfølges af et strategiseminar samt et socialt arrangement. Louise Koch opfordrede til, at
det ordinære møde og strategiseminaret sammentænkes.
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Formanden vil kontakte Rådets medlemmer for individuelle samtaler vedrørende feedback på
Rådets arbejdsform og diskussion af temaer for kommende strategiseminar.
Sanne Borges opfordrede til øget koordinering og samarbejde med øvrige råd og institutioner,
som især Mæglings- og klageinstitutionen (MKI). Der blev endvideregjort opmærksom på
eventet ”Danmark for målene”, som kan være relevant for temagruppernes aktiviteter.
Der var ingen øvrige bemærkninger.
Næste møde i Rådet er den 27. august 2019. Materiale til brug ved mødet vil blive udsendt senest
den 20. august 2019.
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