Til Regeringen
v. erhvervsminister Simon Kollerup

Den 12. juni 2020

Kære Simon Kollerup
Vi er glade for, at du har bedt om input fra Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål i dit
arbejde med at skabe mere værdifuld CSR-rapportering. I rådet har vi taget opgaven til os,
og vi har bl.a. drøftet emnet på vores rådsmøder og afholdt to workshops med henblik på
at kvalificere vores input til regeringens arbejde.
Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål mener, at CSR-rapportering er et vigtigt redskab
for virksomhedernes arbejde med samfundsansvar. CSR-rapportering er både med til at
forpligte virksomhedens ledelse til at arbejde strategisk med samfundsansvar og samtidig
kan CSR-rapportering være med til at dokumentere og synliggøre virksomhedernes arbejde
med samfundsansvar over for omverdenen, hvilket der er stor efterspørgsel efter fra bl.a.
civilsamfundet, investorer mv.
I disse tider med en coronapandemi, der skaber global usikkerhed på markederne, er der
øget opmærksomhed på, hvordan virksomheder bør være med til at agere ansvarligt i de
nationale og globale forsyningskæder. Samtidig er erhvervslivet en vigtig brik i
genopretningen af økonomien i en post-corona-verden. Det er i den forbindelse vigtigt, at
erhvervslivet understøttes bedst muligt. Rådet mener, at mere ensartet og transparent CSRrapportering vil være en hjælp både for erhvervslivet og det omgivende samfund.
Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål består af repræsentanter fra bl.a. organisationer,
civilsamfundet, virksomheder mv. Rådets medlemmer har haft mulighed for at give deres
individuelle input til Erhvervsstyrelsens arbejde med at skabe mere værdifulde CSRrapportering.
Samtidig er Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål blevet enige om nedenstående
anbefalinger, som et samlet råd står bag.
Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål anbefaler:
Anbefaling 1: Virksomheders rapportering
 Rådet mener, at det vil være en hjælp for virksomheder med klare og enkle krav om
rapportering.
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Rådet mener, at fundamentet for krav til virksomheders rapportering bygger på
internationale standarder og retningslinjer, herunder OECD’s retningslinjer for
multinationale virksomheder, FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhverv og
FN Global Compacts 10 principper.



Rådet mener, at det er vigtigt, at regeringen arbejder for ensartede lovkrav på tværs af
EU og at Danmark skal gå i front på denne dagsorden.



Rådet anbefaler, at der arbejdes på at få flere virksomheder til at rapportere om
samfundsansvar ved, at krav i kombination med frivillige løsninger tilpasses forskellige
virksomhedsgrupper, så både store og små virksomheder kan rapportere, med
hensyntagen til virksomhedernes forskelligheder i overensstemmelse med internationale
retningslinjer og principper.



Rådet anbefaler også, at der ses nærmere på en niveauopdelt model, der er tilpasset
virksomheders ressourcer til at rapportere i overensstemmelse med internationale
retningslinjer og principper.

Anbefaling 2: Indikatorer
 Rådet anerkender, at der er en stigende efterspørgsel efter indikatorer og måltal, og at
standardiserede indikatorer er med til at øge værdien af CSR-rapporteringen.
Rapportering bør derfor gøre øget brug af standardiserede indikatorer.


Rådet anbefaler, at alle virksomheder bør kunne rapportere på en håndfuld generiske
indikatorer. Andre indikatorer kan tilvælges af den enkelte virksomhed ud fra
virksomhedens aktuelle risikovurdering.



Rådet mener, at det er vigtigt at der udvikles standardiserede indikatorer på alle CSRområder, der kan bruges af alle virksomheder ud fra den enkelte virksomheds
risikovurdering. Kønsdiversitet og klimaaftryk er eksempler på indikatorer, der allerede
er fokus på internationalt, og som bør inddrages. Rådet anerkender herunder
klimapartnerskabernes anbefaling om standardiserede CO2-nøgletal. Hvad angår
udviklingen af sociale indikatorer anbefaler rådet, at den internationale udvikling på
området følges tæt, og at sociale indikatorer inkorporeres efterhånden som de udvikles
med behørigt hensyn til GDPR-lovgivning og registreringshensyn hvor relevant.



Rådet mener, at måltal både vil forpligte virksomhederne til at være transparente om
deres ambitionsniveau, samt forpligte ledelsen til at tage aktiv stilling til virksomhedens
nøgletal og dens udvikling. Rådet anbefaler, at virksomhederne sætter måltal for
nøgletal, som inkluderes i rapporteringen, hvor dette er væsentligt for virksomhedens
virke og i overensstemmelse med internationale retningslinjer og principper.
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Rådet efterspørger fokus på, at virksomheder arbejder med processer for håndtering af
alle CSR-områder, herunder bl.a. menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og
antikorruption.



Rådet efterspørger fokus på, hvorledes virksomhedernes rapportering forventes anvendt
i regeringens handlingsplan for og afrapportering på verdensmålene.

Anbefaling 3: Digitalisering
 Rådet anbefaler, at der arbejdes for, at den digitale indberetning af virksomhedernes
CSR-rapportering gøres mere brugervenlig og understøtter en større transparens for
brugerne af virksomhedernes rapportering.


Rådet anbefaler, at der videreudvikles på muligheden for at rapportere i de frivillige felter
i XBRL, ligesom indrapporteringen efter de nye ESEF-krav også bør understøtte
virksomhedernes CSR-rapportering. En eventuel XBRL-taxonomi skal ses i
sammenhæng med internationale/EU-initiativer og være generiske.



Rådet anbefaler i forlængelse heraf, at der udarbejdes vejledningsmateriale, der hjælper
virksomheder til at optimere deres digitale indberetning.



Rådet anbefaler, at mulighederne for en nem og offentlig tilgængelig digital platform
undersøges mhp. at gøre informationen om virksomhedernes CSR-niveau direkte
tilgængelig for regnskabsbrugerne, dvs. investorer, civilsamfundsorganisationer,
virksomhedens kunder, forbrugere mv.

Rådet står naturligvis til rådighed for uddybning af anbefalingerne.
På vegne af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål,

Thorkil Sonne
Formand
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