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REFERAT
Møde i Dialogforum d. 28. april 2016 kl.12.30-15.30
Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotsholmsgade, 1216 København K

1 OPSUMMERING
Formand Dan Boyter bød velkommen til første møde i Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst. Erhvervs- og vækstministeren deltog ved mødets afslutning. Begge
fremhævede Dialogforums forankring i Erhvervs- og Vækstministeriet og den erhvervsmæssige kontekst som et relevant udgangspunkt for Dialogforums drøftelser.
Ministeren fremhævede behovet for at understøtte både CSR-dagsordenen og de socialøkonomiske virksomheder. Ministeren rettede i den sammenhæng fokus på den
strategiske tilgang til samfundsansvar, herunder perspektiver i relation til leverandørkæder og virksomhedernes bundlinje. Mht. regeringens kommende handlingsplan for
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling imødeså ministeren Dialogforums input.
Generelt i forhold til både virksomhederne og det politiske niveau, var der blandt medlemmerne enighed om behovet for at prioritere og konkretisere temaer i lyset af den
meget brede dagsorden samfundsansvar og vækst favner.
Det blev besluttet på nuværende tidspunkt at nedsætte rundborde om henholdsvis 1)
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) og 2) socialøkonomiske virksomheder.
Ad 1) Rundbordet skal have fokus på små og mellemstore virksomheders behov og muligheder i relation til SDG. Store virksomheders erfaringer med SDG inddrages i relevant omfang. Rundbordet kan også inddrage perspektiver for partnerskaber og brancheorganisationernes rolle som formidler af viden over for den brede vifte af virksomheder.
Dialogforum forventes mere generelt at skulle give input til regeringens kommende
handlingsplan for verdensmålene. Handlingsplanen er i en tidlig fase, og en konkret køreplan foreligger ikke på nuværende tidspunkt fra regeringens side.
Ad 2) Rundbordet skal have et ambitiøst udgangspunkt og bygge videre på de resultater, der er nået på feltet i Danmark, herunder anbefalingerne fra det tidligere Råd for
Socialøkonomiske. Dette skal ske med særligt fokus på gode erfaringer og de rollemodeller, der viser hvordan socialøkonomiske virksomheder, og andre mere traditionelle
virksomheder med et socialt engagement, kan få vækst og samfundsansvar til at gå
hånd i hånd. Rundbordet skal desuden inddrage gode erfaringer med og perspektiver
for (nye) partnerskabsmodeller.
Formanden vil foranledige udarbejdelse af kommissorium for afvikling af rundborde
om hhv. SDG og SØV jf. ovenstående.
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2 Uddybning
1. Velkommen og bordrunde
Medlemmerne præsenterede sig selv og deres forventninger til arbejdet i Dialogforum
for Samfundsansvar og Vækst.
2. Ramme og opgaver
Dan Boyter fremhævede, at områdets brede omfang og den tidsmæssige ramme fordrer fokus og prioritering i Dialogforums temadrøftelser og anbefalinger.
Til beslutning
Opgaver og årshjul
Dan Boyter præsenterede Dialogforums opgaver, herunder koncept for rundbordssamtaler og årshjul.
Rundborssamtalerne skal sikre en bred og relevant interessentdragelse om udvalgte
temaer med det formål at skabe konkret input til Dialogforum for Samfundsansvar og
Vækst. Opgaven med at afholde rundbordssamtaler struktureres på følgende måde:
a. Dialogforum konkretiserer opgaven til drøftelse i rundbordet i et kommissorium
b. Formanden er ansvarlig for anbefalinger/rundbordet, men medlemmer inddrages aktivt.
c. Rundbordets anbefalinger/resultater fremlægges i Dialogforum
d. Dialogforum drøfter rundbordets resultat og beslutter på den baggrund næste
skridt.
Der var et ønske om, at rammen for rundbordene konkretises ift. det udvalgte tema, jf.
neden for.
Årshjulet præsenterer sammenhængen mellem opgaver (møder, rundborde, konference, årlig status til ministeren) i løbet af året.
Følgende mødedatoer for 2016-2017 fastlægges:





Andet møde: 22. September 2016
Tredje møde: 9. Marts 2017
Fjerde møde: 1. Juni 2017
Femte møde: 28. September 2017

Mht. afholdelse af den årlige konference, blev det besluttet så vidt muligt at koble sig
på andre events frem for at afholde en selvstændig konference. Sekretariatet vil afsøge
muligheder herfor. Den årlige status til ministeren gives snarest muligt efter den årlige
konference og senest i januar det efterfølgende år.
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Til beslutning
Forretningsorden
Der blev fremført ønske om mulighed for mindretalsudtalelser. Det blev besluttet ikke
at indskrive en sådan mulighed i forretningsordenen idet der var bred enighed om, at
Dialogforum skal tilstræbe konsensus om eventuelle anbefalinger, men også, at praksis
ikke udelukker muligheden for mindretalsudtalelser i særlige tilfælde.
Dan Boyter understregede, at formanden repræsenterer Dialogforum udadtil, men
bød samtidig konkrete input fra medlemmernes side velkommen.
Der blev fremført ønske om stedfortrædere ved fravær. Dan Boyter fremførte, at medlemsskabet - jf. forslag til forretningsorden - er personligt, og at medlemmer således
ikke kan stille med stedfortrædere. Målet er dog at sikre løbende og rettidig inddragelse af Dialogforums medlemmer under hensyn til evt. fravær. Dertil skal rundbordene
også ses som en mulighed for at sikre en bred og relevant interessentinddragelse.
Forretningsordenen blev herefter vedtaget med en mindre redaktionel ændring (ordet
”quorum” udgår).
Forretningsordenen tilrettes herefter og offentliggøres på:
https://erhvervsstyrelsen.dk/om-dialogforum-samfundsansvar-og-vaekst
Introduktion til dagsordenen for samfundsansvar og vækst

Anders Hoffman, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, præsenterede kort Styrelsens rolle
gennem årene, herunder i relation til de to tidligere indsatsområder som sekretariat
for hhv. Rådet for Samfundsansvar og Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder.
Jf. det udsendte materiale, præsenteredes samfundsansvar og vækst som en bred
dagsorden med mange perspektiver. Det fælles generiske udgangspunkt blev jf. den internationale debat og udvikling beskrevet som at omfatte integration af samfundsmæssige hensyn i virksomhedens strategi og forretningsaktiviteter med det formål at
1) minimere negative påvirkninger (adverse impacts) med respekt for internationale
retningslinjer og 2) maksimere positive påvirkninger (positive impacts) i form af fælles
værdi for den enkelte virksomhed og samfundet.
Dialogforum drøftede udfordringer og perspektiver i, at Dialogforum både har til opgave at drøfte den brede CSR-relaterede dagsorden såvel som dagsordenen for socialøkonomiske virksomheder. Der blev bl.a. lagt vægt på den strategiske tilgang til samfundsansvar, herunder perspektiver for ansvarlig leverandørstyring.
Til beslutning
Temadrøftelse: FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG)
Baggrund: Udkast til kommissorium om rundbordssamtaler om SDG
Udenrigsministeriet redegjorde indledningsvis for processen for regeringens kommende handlingsplan, der stadig er i en tidlig fase, hvorfor en konkret køreplan ikke foreligger, herunder for Dialogforums inddragelse. Dialogforum vil arbejde videre inden for
denne ramme i dialog med relevante ministerier.
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Der blev lagt vægt på, at sekretariatet konkretiser modellen for rundbordet for så vidt
angår interessentinddragelse og afviklingsform. Det lokale såvel som det globale perspektiv blev fremhævet, herunder med særlig reference til værdikædeproblematikker.
Der blev endvidere sat fokus på, hvordan virksomheder sikrer størst mulig ”impact”–
og hvordan dette princip kan overføres til små og mellemstore virksomheder. Det var
enighed om særligt at fokusere på små og mellemstore virksomheders behov og muligheder, og at virksomhederne skal mødes i øjenhøjde og i den konkrete kontekst de
står i.
Dette fokus udelukker ikke inddragelse af store virksomheders erfaringer, der kan være til inspiration og nytte. Desuden fremhævedes behovet for partnerskaber og mere
specifikt brancheorganisationernes rolle som formidler og katalysator over for den
bredere målgruppe af virksomheder (spredningseffekt).
Udkastet til kommissorium for rundbordssamtaler om SDG tilrettes herefter.
Til beslutning
Temadrøftelse: Socialøkonomiske virksomheder (SØV)
Baggrund: Udkast til kommissorium om rundbordssamtaler om SØV
Der blev udtrykt opbakning til udkastet med følgende bemærkninger. Der var bred
enighed om, at arbejde videre på grundlag af de resultater man havde opnået herhjemme, herunder anbefalingerne fra det tidligere Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder. Der blev desuden givet udtryk for ønske om større ambition og præcision i
rundbordets formål og afgrænsning.
Dan Boyter fremhævede vækstperspektivet med fokus på skabelsen af sunde forretninger, erfaringer fra gode rollemodeller og partnerskabsmodeller (med særligt fokus
på traditionelle virksomheder). Der blev desuden fremført perspektiver for vejledning,
afknopning, og udbredelse med fokus på potentialer for traditionelle virksomheders
sociale engagement.
Udkastet til kommissorium for rundbordssamtaler om SØV tilrettes herefter.
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