Beslutningsreferat
Møde i Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
Den 28. september 2020
Til stede: Medlemmer af rådet: Thorkil Sonne (formand), Sara Krüger Falk, Anne Gadegaard,
Sanne Borges (fra punkt 4), Birgitte Søgaard Holm, Stine Pilegaard Jespersen, Louise
Koch, Kenneth Lindharth Madsen, Arne Grevsen og Simon Hoffmeyer Boas.
Afbud/fraværende: Laila Kildesgaard, Sheela Maini Søgaard, Thomas Bustrup, Rasmus
Skov.
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, Miljøog fødevareministeriet: Anne Marie Zinck. STAR: Søren Rasmussen.
Til stede under punkt 5: Cabi: Direktør Mette Rønnau, driftschef Anne Friis Johansen,
udviklingschef Ella Petersen og.
Ad 1. Velkomst ved formanden samt status v Erhvervsministeriet
Formanden bød velkommen og orienterede om afbud og forsinkelser. Han fremhævede,
at det var rådets sidste møde inden for den første udpegningsperiode på to år.
Erhvervsministeriet gav en status for regeringens arbejde med rådets udpegning for de
kommende to år. Det blev fremhævet, at rådet er nedsat for fire år, og at rådet på den
baggrund forventes at fortsætte, men at der på nuværende tidspunkt ikke var taget stilling
til rådets sammensætning eller genudpegning. Den formelle deadline er 10. oktober, men
på grund af højt arbejdspres, kan det betyde, at en beslutning først vil blive truffet efter
efterårsferien.
Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Formanden orienterede om dagsordenen og konstaterede, at dagsordenen kunne
godkendes.
Ad 3. Status for rådets arbejde og resultater v/ formanden
Formanden gav et kort tilbageblik på rådets arbejde og resultater. På trods af Covid-19
og en pause omkring valget, har rådet opnået en del resultater. Der var enighed om, at
rådet med sine bidrag og anbefalinger til regeringen om CSR-rapportering og til en
handlingsplan for verdensmålene har haft en god dialog med regeringen, der viser, at
rådet bliver involveret, hvilket er vigtigt og giver et godt grundlag for det videre arbejde.
Derudover nævnte formanden, at rådet har været involveret i en challenge med
studerende fra journalisthøjskolen.
Formanden så frem til udpegningen af det kommende råd og til at kunne invitere
relevante ministre til dialogmøde.
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På opfordring oplyste Finansministeriet, at arbejdet med handlingsplanen om
verdensmålene er i en fase, hvor interessenter er anmodet om input, at rådets anbefalinger
derfor er værdsat, og ministeriet snarest muligt vil følge op på de mange input, men der
var ikke taget nærmere stilling til, hvornår det vil ske.
Ad 4. Rådets indstilling af ansøgninger til tilskudspuljen om fremme af
samfundsansvar og verdensmålene målrettet SMV’er
Formanden orienterede om, at der på baggrund af en relativ kort ansøgningsfrist hen
over sommeren, var indkommet 38 ansøgninger fra mange forskellige brancher og med
forskellige tilgange til emnet, hvilket var positivt, og dermed er der mange projekter at
vælge imellem, som skal tilpasses budgetrammen på 2,8 mio. kr.
Sekretariatet havde på forhånd vurderet de indkomne ansøgninger ud fra et pointsystem
og de fire opstillede kriterier. Det var muligt at opnå 40 point og alle ansøgninger med
mindst 32 point var fremhævet i materialet til mødet.
Herefter blev medlemmernes habilitet drøftet med udgangspunkt i sekretariatets
vurderinger, idet medlemmer af rådet kan være inhabile i tilfælde af, at deres organisation
selv ansøger om tilskud, eller er økonomisk partner i en ansøgning. Derudover vurderes
medlemmer som udgangspunkt for inhabile, hvis medlemmets organisation selv har
medlemsorganisationer, der er ansøger eller økonomisk part i en ansøgning.
Sekretariatet henledte endvidere opmærksomheden på, at hvis der kan være andre
relationer, samarbejder eller medlemskaber, som kan påvirke sagens udfald og dermed vil
medføre inhabilitet, opfordres medlemmerne til at gøre opmærksom på sådanne
relationer. Sekretariatet fremhævede endvidere, at inhabilitet vurderes at gælde hele
punktet, idet der med det begrænsede budget og mange ansøgninger vil skulle ske en
væsentlig prioritering mellem ansøgningerne.
På baggrund af drøftelsen blev det besluttet, at medlemmer, der repræsenterer følgende
fire organisationer, ikke deltog i behandlingen af sagen: Landbrug & Fødevarer, Dansk
Industri, Dansk Erhverv og Global Compact Danmark.
Rådets drøftelser ledte frem til en indstilling af 8 prioriterede projekter inden for
forskellige brancher samt en prioriteret reserveliste i tilfælde af, at en ansøgning i den
afsluttende sagsbehandling ikke viser sig at kunne opfylde alle vilkår eller frafalder sit
projekt.
Der vil skulle ske en mindre tilpasning af tilsagnsbeløbene til puljens budgetramme,
hvilket vil ske ved en procentvis nedskrivning. Der vil være tale om en mindre tilpasning,
der ikke ændrer grundlæggende på projekterne og betingelserne for indstillingen.
De 8 prioriterede projekter samt den prioriterede reserveliste, der indstilles til
Erhvervsstyrelsen fremgår af bilag 1.
Ad 5. Status for arbejdet i Cabi og forslag til nye initiativer
Cabi gav en præsentation af status for arbejdet med undersøgelsen om
beskæftigelsesmulighederne i distancearbejde, som færdiggøres senere på året. Endvidere
blev projektet om cirkulær økonomi og arbejde til flere præsenteret.
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Endelig gav Cabi en uddybning af baggrunden for, at CSR People Prize ikke kan
gennemføres i år, hvilket hænger sammen med Covid19-situationen, og deraf følgende
konsekvenser. Som konsekvens heraf vil der være uudnyttede midler til rådighed i 2020
på omkring 260.000 kr. Sekretariatet har på den baggrund, og i samråd med Cabi,
indstillet til rådet, at midlerne hensigtsmæssigt kan anvendes på
-

Øgede formidlingsaktiviteter, herunder et webinar, til formidling af projektet om
distancearbejde. Budgettet opskrives med ca. 50.000 kr.
En uddybende undersøgelse af de fremtidige jobmuligheder i den cirkulære økonomi
med henblik på social inklusion. Der igangsættes snarest et projekt i form af en
spørgeskemaundersøgelse eller lignende til udvalgte brancher inden for en
budgetramme på ca. 210.000 kr. Projektet gennemføres i 2020.

Indstillingen blev godkendt. Formanden takkede Cabi for samarbejdet og deres gode og
vigtige arbejde for rådet.
Ad 6 Challenge for studerende om verdensmål
Formanden orienterede om, at rådet har bidraget til en challenge for 250 studerende på
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om verdensmålene og samfundsansvar med
udgangspunkt i verdensmål 12. Rådet har været med til at stille udfordringerne og været
repræsenteret i dommerpanelet. Resultatet er 48 film på ca. 2,5 minutter, hvoraf der blev
fremvist et eksempel på mødet – filmen ”waste tag” - som handler om at undgå madspild.
Ad 6. Eventuelt
Formanden afrundede mødet med at konstatere, at rådets videre arbejde afventer en
genudpegning af rådets medlemmer.
Formanden takkede herefter medlemmerne for et godt møde.
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BILAG 1
Prioriterede projekter inden for budgetrammen på 2,8 mio. kr.
Nr.

J.nr.

Projekttitel

Ansøger

Partneransøger
Dansk Industri,
IT-Branchen,
Aarhus
Universitet

9

Innoflow 2020-12814
Rekrutteringsværktøj

Innoflow ApS

10

Udbredelse af
samfundsansvar og
2020-12835 verdensmål blandt
SMV’er i den danske
restaurationsbranche

DANMARKS
RESTAURANTER & Ingen
CAFEER

19

Ansvarlig handel i
fødevareklyngen – en
vejledning til SMV’er
2020-12890
om rettidig omhu i
forhold til
menneskerettigheder

LANDBRUG &
FØDEVARER
F.M.B.A.

24

Samfundsansvar i
2020-12899
Installationsbranchen

Indstillet af Budgettilpasset
rådet Kr. af sekr. Kr.

329.200

320.000

416.000

404.500

451.534

439.000

TEKNIQ
Arbejdsgiverne - Konsulent Sara
Industri &
Øllgaard
Installation

493.768

480.000

25

Bæredygtig omstilling
og samfundsansvar i
malerbranchen - fra
2020-12901
overordnede
verdensmål til konkret
handling

Kooperationen

Naboskab ApS

352.000

342.000

27

2020-12917 Klimaheltene

DANSK
IVÆRKSÆTTER
FORENING

Københavns
Projekthus

352.000

342.000

32

Leverandørdialog: en
guide til praktisk
Dansk Initiativ for Dansk Mode &
2020-12927 arbejde med
Etisk Handel
Tekstil, WEAR
Verdensmål i mode- og
tekstilbranchen

228.700

222.500

37

Værktøjer og
branchekodeks for FN's
2020-12932 17 Verdensmål i
brachen for sociale
tilbud

ARLA FOODS
AMBA, Dansk
Initiativ for
Etisk Handel

LOS Landsorganisatio
Ingen
nen for sociale
tilbud

Sum

257.750

2.880.952
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250.000

2.800.000

Alternative indstillede projekter (reserve) i prioriteret rækkefølge
Nr.

J.nr.

Projekttitel

Ansøger

12

Udvikling af
brancheplatform for
2020-12837 implementering af
Verdensmålene i Det
Grafiske CSR-kodeks

5

2020-12809

Partneransøger

Indstillet
beløb Kr.

Grakom Abejdsgivere
Ingen

339.200

Danske Maritime

Ingen

480.000

23

Værktøjskasse for
2020-12898 verdensmål i
Byggebranchen

Foreningen for
Byggeriets
Samfundsansvar

Dansk Energi
Management
A/S, Dansk
Håndværk

386.708

11

Camping Outdoor
Danmark 2020-12836
Samfundsansvar og
verdensmål

Camping Outdoor
Ingen
Danmark f.m.b.a.

13

2020-12839

22

Kurs mod
verdensmålene

Samfundsansvar &
verdensmål

2020-12894 Bæredygtig Byggeri

400.000

DANMARKS
REJSEBUREAU
FORENING

Ingen

400.000

Dansk Industri

Danmarks
Tekniske
Universitet,
Teknologisk
Institut

475.458

Sum alternative

2.481.366
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