Beslutningsreferat
5. møde i Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
Den 25. maj 2020 kl. 13:00-15:30
Til stede: Medlemmer af rådet: Thorkil Sonne (formand), Sara Krüger Falk, Anne Gadegaard,
Sanne Borges, Birgitte Søgaard Holm, Stine Pilegaard Jespersen, Rasmus Skov, Louise Koch,
Kenneth Lindharth Madsen, Arne Grevsen, Simon Hoffmeyer Boas.
Afbud /fraværende: Laila Kildesgaard, Sheela Maini Søgaard, Thomas Bustrup.
Til stede fra sekretariatet og koordinationsgruppen: Erhvervsstyrelsen: Camilla Hjermind,
Mette Schiøtz Sørensen, Maria Lyngå Madsen, René Kusier. Erhvervsministeriet: Søren Riis
Andersen. Finansministeriet: Liv Kristine Ravn, Udenrigsministeriet: Marie Wibe, Miljø- og fødevareministeriet: Anne Marie Zinck. STAR: Søren Rasmussen.
Ad 1. Velkomst
Formanden bød velkommen.
Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Formanden orienterede om, at der forud for mødet var udsendt en revideret version af referatet
af mødet i marts, som dermed kunne betragtes som det endelige.
På opfordring fra formanden orienterede Erhvervsministeriets departement om, at der ikke på
nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om udpegning af medlemmer for den kommende periode, når medlemmerne af rådets mandat udløber til oktober, men forsikrede, at der
vil være en afklaring inden næste udpegningsperiode.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 3. Godkendelse af anbefalinger vedr. CSR-rapportering
Sekretariatet uddybede processen og baggrunden for anbefalingerne, herunder, at anbefalingerne
afspejlede resultatet af de workshops og den skriftlige høring, der har været. Rådet drøftede herefter forslag til anbefalinger, hvor der særligt var diskussion om frivillig kontra lovpligtig CSRrapportering, herunder en præcisering af teksten for at undgå misforståelser. Der var endvidere
ønske om at fremhæve FN’s verdensmål i anbefalingerne.
Formanden konstaterede, at der fortsat var udeståender, men at der stadig var interesse for fælles
anbefalinger, og at der var kommet gode formuleringer, som sekretariatet kan arbejde videre
med.
Det blev aftalt, at sekretariatet arbejder på et revideret forslag, som herefter sendes til endelig
godkendelse i rådet.
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Ad 4. Godkendelse af tilskudspulje til udvikling af branchestrategier og vejledninger for
implementering af samfundsansvar og verdensmålene i SMV’er
Formanden orienterede om forslaget, som er lettere revideret ift. til det tidligere fremsendte forslag til mødet i marts.
Sekretariatet uddybede, at der med det reviderede forslag var lagt vægt på at fremskynde implementeringen af tilskudspuljen, så rådet havde mulighed for at tage stilling til indkomne ansøgninger på rådsmødet sidst i september.
Flere medlemmer af rådet fandt, at der var tale om et godt forslag og fremhævede den brancheorienterede tilgang. Det blev nævnt, at ordningen fokuserer på SMV’erne, men at større virksomheder ikke må glemmes og også kan få nytte af ordningen. Under formål tilføjes en henvisning til FN’s Global Compact’s 10 principper.
Forslaget blev herefter godkendt.
Ad 5. Drøftelse af offentlige indkøb
Erhvervsministeriets departement gav en status for evalueringen af udbudsloven, som afsluttede
sin høring for snart 1½ år siden. Selv om input til evalueringen ikke længere er muligt, har rådet
mulighed for at bidrage til opfølgningen.
Formanden foreslog, at rådet fokuserede på temaer udover den grønne dagsorden. Han foreslog
nedsættelse af en arbejdsgruppe, som ser nærmere på evalueringsrapporten, når den foreligger
med henblik på, at forslag til anbefalinger kan forelægges på næste rådsmøde.
Det blev drøftet, om det er muligt at indmelde ressourcepersoner til arbejdsgruppen, som har
kendskab til området, men som ikke nødvendigvis er medlem af rådet. Formanden fandt, at der
bør være denne mulighed som led i det forberedende arbejde, men fremhævede at det er i rådet,
der træffes beslutning om anbefalinger.
Formanden konstaterede, at forslaget kunne godkendes, og at der nedsættes en arbejdsgruppe
bestående af Thorkil Sonne, Global Compact, Dansk Erhverv, Dansk Industri, 92-gruppen og
Louise Koch, Dell.
Ad 6. Handlingsplan for verdensmål
Formanden orienterede om forslag til brev fra rådet til regeringen, der tilkendegiver, at rådet
ønsker at involvere sig i arbejdet med en ny handlingsplan for verdensmålene. Finansministeriet
gav herefter en status for arbejdet med forberedelse af en handlingsplan. Finansministeriet meddelte i den forbindelse, at medlemmerne kan henvende sig direkte til Finansministeriet, som individuelle interessenter, men at henvendelser i rådets regi kan ske gennem sekretariatet.
Erhvervsministeriets departement fremhævede, at det endnu ikke er fastlagt, hvordan handlingsplanen skal opbygges, og at rådet kan bidrage til dette.
Formanden foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe og tilbød sig selv som formand for arbejdsgruppen. Det vil være muligt at sidde med i flere arbejdsgrupper samtidigt, så længe de kan
fungere i praksis og ikke bliver for store. Med i arbejdsgruppen er: Thorkil (formand), 922

gruppen, Anne Gadegaard, Novo Nordisk, Global Compact, Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri og Dansk Erhverv.
Brevudkastet til regeringen blev drøftet, og et justeret brevudkast sendes i skriftlig høring.
Herefter var der en kort bordrunde, som inspiration til det kommende arbejde, hvor rådsmedlemmerne havde mulighed for at fremhæve deres umiddelbart vigtigste prioritet til en eventuel ny
handlingsplan for verdensmålene. Input videregives til arbejdsgruppens videre behandling.
Formanden nævnte, at der sættes en proces i gang med skriftlig høring af rådet ift. yderligere
input til arbejdsgruppen.
Ad 7. Indstillinger fra formanden
Formanden orienterede om, at CSR People Prize 2020, som følge af Covid19, skubbes til december evt. i virtuelt format, og at udkast til program kan drøftes på mødet i september. På det
tidspunkt vil Cabi også have færdiggjort undersøgelsen om cirkulær økonomi og beskæftigelse,
som rådet kan tage op.
Formanden nævnte med henvisning til bilag 6, at der i regi af Cabi er frie midler til rådighed i
2020, og der foreslås igangsat en undersøgelse om nye beskæftigelsesmuligheder og de mange
erfaringer med distancearbejde i lyset af Covid19.
Derudover indstillede formanden, at materiale fra Cabi udført for rådet kan offentliggøres på
Cabi’s hjemmeside, som der kan linkes til fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside og samfundsansvar.dk. efter forudgående orientering af rådet.
Rådet tilsluttede sig begge forslag uden bemærkninger.
Formanden foreslog endvidere at aktivere rådets LinkedIn-profil. Sekretariatet kunne oplyse, at
der var knap 100 følgere men endnu ingen opslag. Sekretariatet vil stå for at skrive opslag på
dansk. Medlemmer af rådet kan selv dele opslag fx med henblik på formidling på engelsk.
LinkedIn-profilen aktiveres som foreslået, og det blev aftalt, at der sendes et tekstforslag i skriftlig høring til medlemmerne med henblik på at synliggøre på profilen, at en samlet udtalelse fra
rådet ikke nødvendigvis udtrykker de enkelte medlemmers og deres organisationers holdninger.
Medlemmerne blev derudover opfordret til at bruge LinkedIn-profilen til at sprede opmærksomhed om rådets arbejde.
Ad 8. Evt.
Sekretariatet oplyste, at næste møde i rådet flyttes til ultimo september.
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