Beslutningsreferat
4. møde i Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
Den 4. marts 2020 kl. 13.00-16.00
Deltagere:
Medlemmer af rådet: Thorkil Sonne (formand), Sara Krüger Falk, Anne Gadegaard, Sanne Borges,
Birgitte Søgaard Holm, Stine Pilegaard Jespersen, Rasmus Skov. Fraværende: Kenneth Lindharth
Madsen 1.

Afbud: Louise Koch, Laila Kildesgaard, Sheela Maini Søgaard, Thomas Bustrup, Arne Grevsen, Simon
Hoffmeyer Boas.

Sekretariatet/koordinationsgruppen: Erhvervsstyrelsen: Camilla Hjermind, Mette Schiøtz Sørensen,
Maria Lyngå Madsen, René Kusier. Erhvervsministeriet: Søren Riis Andersen. Finansministeriet: Liv
Kristine Ravn. Udenrigsministeriet: Tine Blaakær Welzel.
1. Velkomst
Formanden bød velkommen og orienterede om, at rådet nu kickstartes efter en lang pause, og at
medlemmerne af rådets udpegningsperiode udløber til oktober i år. Formanden oplyste, at der
har været udskiftning blandt medlemmerne, da Laila Kildesgaard direktør i KL er indtrådt som
medlem af rådet i stedet for Jacob Bjerregaard. Laila havde desværre ikke mulighed for at deltage
i dagens møde. Derudover oplyste formanden, at Birgitte Søgaard Holm er tilbage i rådet, som
Finans Danmarks repræsentant.
Formanden orienterede om, at Eva Kruse, Allan Agerholm og Annette Stube er udtrådt af rådet,
og at der er en proces i gang i regeringens ansættelsesudvalg i forhold til at erstatte
medlemmerne. Adspurgt oplyste Erhvervsministeriet, at der forventes en proces i god tid før,
udpegningsperioden udløber i oktober.
Formanden oplyste, at rådet var beslutningsdygtigt, da der var syv ud af 14 medlemmer
repræsenteret på mødet. De tre udtrådte medlemmer tælles ikke med.
Formanden nævnte, at han har mødtes med finansministeren og skal mødes med
erhvervsministeren den 15. maj.
2. Godkendelse af dagsordenen
Formanden bemærkede, at dagsordenspunktet vedr. erindringsmøntmidlerne udskydes til næste
møde efter anbefaling fra sekretariatet, da der er opstået spørgsmål til rammerne for det konkrete
forslag til udmøntning af midlerne, der skal undersøges nærmere.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
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Der var sket en misforståelse, da Kenneth fik en mødeannullering og derfor troede, at mødet var aflyst.
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3. Præsentation og input til projekt om CSR-rapportering
Erhvervsstyrelsen præsenterede CSR-rapporteringsprojektet.
En del af rådets medlemmer har indsendt høringssvar til Erhvervsstyrelsen, og rådet har været
inddraget i en workshop den 12. november 2019.
Rådet kom med input på mødet, hvor det bl.a. blev fremhævet, at CSR-rapporteringen bør følge
arbejdet i Europa-Kommissionen, bl.a. i forhold til due diligence, taksonomi og NFRDdirektivet. Samtidig blev det fremhævet, at det er vigtigt, at internationale standarder og
retningslinjer følges.
Det blev drøftet, at det er vigtigt at have tænkt digitalisering med fra start samt de langsigtede
ambitioner. ESG-nøgletallene fra Nasdaq, FSR – danske revisorer og Finansforeningen kunne
indgå i diskussion af mulige generelle indikatorer for samtlige virksomheder suppleret af
industrispecifikke faktorer, væsentlighedsbaseret rapportering og fokus på impact, fx ift.
verdensmålene.
Det blev bemærket, at CSR-rapportering ikke kun skal omfatte klima og miljø, men hele bredden
af samfundsansvar, herunder menneskerettigheder.
Det blev rejst, at de små- og mellemstore virksomheder også vil blive omfattet af stigende krav
til dokumentation, hvorfor de også skal tænkes ind i forhold til struktur og fleksibilitet. Samtidig
blev det bemærket, at de små virksomheder gerne vil forberedes på, hvilke krav, der kommer i
fremtiden, så de kan ruste sig og få del i de bæredygtige investeringer.
Det blev drøftet, at det danske arbejde med CSR-rapportering skal tage højde for EU-processen,
men at de danske anbefalinger samtidig kan fokusere på, hvad der kan gøres på nationalt plan,
imens der kører en EU-proces.
Erhvervsstyrelsen informerede om processen, hvor ministeren har bedt om input fra rådet, som
kan indgå i Erhvervsstyrelsens anbefalinger til regeringen i efteråret. Af hensyn til projektets
tidsplan skal Erhvervsstyrelsen have input til anbefalinger inden sommer. Det blev derfor aftalt,
at CSR-rapportering skal være et tema på næste rådsmøde, jf. næste dagsordenspunkt.
Der vil blive indkaldt til et særskilt møde om CSR-rapportering for interesserede medlemmer i
april forud for det næste rådsmøde med det formål at drøfte en mulig rådsudtalelse
(anbefalinger), som kan behandles på næste rådsmøde i tillæg til de input, som rådet har givet til
Erhvervsstyrelsen i november 2019 og marts 2020.
4. Status og temaer
Ift. de foreslåede mødedatoer (onsdag den 3. juni og onsdag den 2. september 2020) blev det
aftalt, at Erhvervsstyrelsen sender en Doodle til medlemmerne med et nyt datoforslag i maj i
stedet for den 3. juni. Mødet den 2. september blev vedtaget. Tidspunktet blev aftalt til kl. 1215. Der følger en mødeindkaldelse fra Erhvervsstyrelsen.
Rådet drøftede arbejdsformen, hvor det bl.a. blev fremhævet, at rådet bør arbejde for at levere
nogle konkrete anbefalinger til regeringen inden oktober. De tidligere temagrupper blev drøftet,
og rådet blev enige om, at de ikke skal fortsætte, bl.a. fordi rådet kun har to møder tilbage i denne
udpegningsperiode. Arbejdsformen for kommende udpegningsperiode vil blive diskuteret på
rådsmødet i september. Der foreligger en skriftlig afrapportering fra temagrupperne fra maj
2019, og der gøres ikke yderligere.
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Rådet kom frem til tre konkrete temaer for de næste rådsmøder, hvor rådet kan komme med
konkrete anbefalinger til regeringen:
1. CSR-rapportering
2. Handlingsplan for verdensmål
3. Offentlige indkøb, herunder bl.a. med fokus på revidering af udbudsloven
Det blev bemærket fra Finansministeriet, at regeringen formentlig vil drøfte en evt. ny
handlingsplan for verdensmålene i foråret, hvorfor det blev aftalt, at dette skal være et tema på
det næstkommende møde sammen med CSR-rapporteringen. Temaet om offentlige indkøb tages
op ifm. mødet i september.
4. Godkendelse af aktivitetsplan for CABI 2020
CABI’s aktivitetsplan for 2020 blev kort drøftet, herunder den kommende konference og CSR
People Prize til efteråret. Der var enighed om, at eventen gennemføres i år, men kan være
genstand for fornyet overvejelser i 2021. Der var tilslutning til det overordnede koncept for
eventen, mens det blev drøftet, om titlen ”bæredygtig ledelse” var hensigtsmæssig i forhold til
at tiltrække et bredt publikum. Det blev aftalt, at sekretariat tager en dialog med CABI om temaet
og titlen på efterårets event.
Vedr. CABI’s undersøgelse af den cirkulære økonomis potentialer for rekruttering på kanten af
arbejdsmarkedet, blev det foreslået, at der følges op på undersøgelsen på et kommende møde i
rådet.
5. Opsamling
Opsummerende blev det aftalt, at der udsendes en indkaldelse til et særmøde om CSRrapportering i april, hvor interesserede rådsmedlemmer kan deltage. Der udsendes også
datoforslag for det næste rådsmøde, som afholdes i maj, og i den forbindelse oplyste formanden,
at Carlsberg har tilbudt at være vært ved et socialt arrangement i forbindelse med det møde.
Mødet i maj vil fokusere på CSR-rapportering og handlingsplan for FN’s verdensmål. Mødet
den 2. september vil bl.a. fokusere på offentlige indkøb og arbejdsform for evt. 2.
udpegningsperiode.
6. Evt.
Rådet blev orienteret om, at 2030-panelet har efterspurgt en handlingsplan for verdensmålene,
og har henvendt sig til statsministeren herom.
Vedr. udmøntning af erindringsmøntsmidlerne, som blev udsat til det kommende rådsmøde, blev
det foreslået, at man med fordel kunne lade sig inspirere af fx Holland, der har igangsat
sektorinitiativer, hvor store virksomheder og mindre virksomheder indgår i samarbejde vedr.
arbejdet med samfundsansvar, støttet af NGO’er, fagbevægelsen og den hollandske regering.
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