Forretningsorden

1 Baggrund
Udgangspunktet for Dialogforums arbejde er de rammer, der er fastlagt i kommissoriet
for Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst.

2 Konstituering
2.1 De beskikkede medlemmer udpeges af erhvervs- og vækstministeren for en periode på to år. For den første periode sker udpegning dog fra datoen for dialogforums officielle nedsættelse til og med 31. december 2017.
2.2 Dialogforum er sammensat af i alt 14 medlemmer inkl. formanden:
 Erhvervs- og vækstministeren udpeger 9 medlemmer, herunder dialogforums
formand. Medlemmerne sammensættes, så de repræsenterer det brede felt af
virksomheder og kompetencer på området for CSR og socialøkonomiske virksomheder, herunder virksomheder, fonde, socialøkonomiske virksomheder,
forskning og juridisk ekspertise.
 Erhvervs- og vækstministeren udpeger 5 medlemmer, der indstilles af relevante
interesseorganisationer på området, herunder erhvervsorganisationer, lønmodtagerorganisationer og miljø- og udviklingsorganisationer, og godkendes af
ministeren.

3 Formanden
3.1 Formanden repræsenterer Dialogforum udadtil. Eventuelle udtalelser på forummets vegne afgives af formanden, medmindre andet er aftalt.
3.2 Formanden varetager på Dialogforums vegne den løbende kontakt mellem Dialogforum og sekretariatet i Erhvervsstyrelsen.
3.3 Formanden tilrettelægger og leder Dialogforums arbejde og sikrer, at Dialogforums
opgaver varetages på den bedst mulige måde.

4 Opgaver
4.1 Dialogforums opgaver fremgår af Dialogforums kommissorium.
4.2 Dialogforum er i sit virke uafhængigt og således ikke underlagt instruktions23. MAJ 2016
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beføjelser, kontrol eller lignende fra Erhvervs- og Vækstministeriet eller andres side.

5 Temaer
Dialogforum udvælger jf. dets kommissorium temaer til behandling i Dialogforum, herunder i relation til rundbordsamtaler. Herudover kan ministeren efterspørge, at dialogforum behandler et særligt tema eller problemstilling.

6 Møder
6.1 Dialogforums møder afholdes som udgangspunkt i Erhvervsstyrelsen.
6.2 Dialogforum afholder 2-3 møder årligt og en årlig konference.
6.3 Formanden drager omsorg for, at der føres beslutningsreferat, og at dette gøres offentligt tilgængeligt jf. 10. Dialogforums medlemmer skal snarest efter have tilsendt referat til godkendelse.

7 Indkaldelse og afbud til møder
7. 1 Dialogforummets møder bliver fastlagt ved årets første møde.
7. 2 Formanden foranlediger indkaldelse til de ordinære møder mindst 7 dage før mødets afholdelse. Indkaldelsen ledsages af en dagsorden og andet relevant mødemateriale.
7.3 Afbud til møder sker ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til sekretariatet.
Medlemskabet af Dialogforum er personligt, og en stedfortræder kan derfor ikke sendes til møderne.

8 Mødeledelse
Formanden leder Dialogforums møder.

9 Rundbordssamtaler
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9.1 Rundbordssamtalerne er en aktivitet under Dialogforum for Samfundsansvar og
Vækst. En rundbordssamtale kan være et fysisk møde eller anden form for formaliseret samtale.
9.2 Rundbordssamtaler er inddelt efter temaer (jf. pkt. 5). Der afholdes jf. Dialogforums kommissorium 2-4 rundbordssamtaler årligt.

10 Kommunikation
Dialogforums beslutningsreferater vil blive gjort tilgængelige på:
https://erhvervsstyrelsen.dk/dialogforum-samfundsansvar-og-vaekst

11 Sekretariat
Erhvervsstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Dialogforums opgaver.

12 Økonomi
Erhvervsstyrelsen afholder omkostningerne i forbindelse med Dialogforums aktiviteter
inden for den eksisterende økonomiske ramme.

13 Gyldighed og ændringer
Ændringer og tilføjelser til denne forretningsorden kan til enhver tid besluttes af Dialogforum ved simpelt flertal.
Forretningsordenen for Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er vedtaget af Dialogforum d. 28. april 2016 og har gyldighed i Dialogforums mandatperiode.
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