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Referat
Ad 1

Velkomst og gensidig orientering siden sidst

Status for arbejdsgruppen vedr. rimelighedskravet
Formanden orienterede om følgende:






Arbejdsgruppen vedr. rimelighedskravet havde første møde den 29. august
Arbejdsgruppen forventes at levere et idékatalog til STAR, hvor der fokuseres
på udfordringer og potentialer ift. rimelighedskravet.
Formandens besøg hos en lang række socialøkonomiske virksomheder
(SØV’er) peger på, at de ser rimelighedskravet som en barriere for deres
vækst. Arbejdsgruppen har modtaget input om udfordringer ift. rimelighedskravet fra en række SØV’er. ERST besøger i løbet af efteråret forskellige SØV’er
og interviewer dem med fokus på udfordringer i forbindelse med rimelighedskravet og potentialer ved en evt. lempelse af rimelighedskravet.
Næste møde i arbejdsgruppen er fastsat til den 26. oktober.

LO og DI, der deltager i arbejdsgruppen bemærkede, at de er lydhøre og åbne, men
tilgår arbejdet med respekt for den lovebestemte ramme og trepartsforhandlingerne.
Status for evaluering om registrerede SØV’er
Erhvervsstyrelsen orienterede om, at den planlagte evaluering af lov om registrerede
SØV’er er forsinket pga. afventning af opdateret datagrundlag. Processen er derfor ikke fastlagt endnu, men det forventes, at Dialogforum, eller et kommende Dialogforum,
vil blive involveret.
Formandens møde med erhvervsministeren d. 6. september
Formanden:
 Havde bemærket, at Dialogforum er præget af at skulle dække en bred dagsorden (CSR, SØV, SDG). Fordelen ved at Dialogforum dækker både CSR og
SØV er, at det har genereret en række vigtige spørgsmål, der ellers formentligt
ikke ville være blevet drøftet.
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Havde bemærket, at SDG er et spændende tema, der er i rivende udvikling, og
at SØV-dagsordenen også kan passe ind under den brede SDG-dagsorden.

Ministeren:
 kvitterede for Dialogforums anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb
og tilkendegav at ville sætte arbejde i gang for at følge op på dem.
 viste stor anerkendelse af arbejdet i Dialogforum.
 Bemærkede, at der ikke er taget stilling til arbejdet i Dialogforum efter 2017.
Formanden tilkendegav over for Dialogforum, at han håber på større klarhed om den
fremtidige indsats på næstkommende møde i Dialogforum d. 7. december.
Ad 2 Perspektiver for fremtiden
Til drøftelse
På baggrund af formandens møde med ministeren blev der lagt op til en åben drøftelse
om erfaringer i regi af Dialogforum og perspektiver for den fremtidige indsats i Dialogforum efter 2017 - nedenfor opsummeret under følgende overskrifter:
Det grundlæggende mandat
Det blev fremført, at ”Dialogforum” er en misvisende betegnelse idet, der er tale om et
”rådgivende organ” (hvilket bør give sig udslag i navnet fx i form af ”Rådet for….”). Andre medlemmer bemærkede dertil, at det bør være klart, hvad regeringen ønsker rådgivning om.
Dialogforums brede fokus på samfundsansvar og SØV
Formanden og Line Barfoed lagde især vægt på fordelene ved sammenkobling af samfundsansvar og SØV i Dialogforum, der giver anledning til nye relevante spørgsmål og
perspektiver, der ellers ikke ville være blevet drøftet. Det omfatter den vækstorienterede vinkel på udviklingen af det socialøkonomiske felt. Lars Jannick påpegede, at han
ser en styrke i at sammensætte kompetencer på tværs af områder, og at man fx kunne
målrette arbejdet gennem nedsættelsen af arbejdsgrupper.
Andre medlemmer, herunder Annette Stube, DI, DE og 92-gruppen, mente, at de to
dagsordener i højere grad burde adskilles for dermed at målrette medlemmernes tid,
ressourcer, viden og interesser.
Verdensmålene er relevante for alle typer virksomheder, herunder SØV
Der var generel enighed om, at verdensmålene er relevante for både kommercielle
virksomheder og SØV’er. Der var også enighed om, at der er en fælles dagsorden i at
understøtte løsninger, der skaber værdi for både virksomheden og samfundet (shared
value).

Behov for at udvikle konkrete og relevante produkter/anbefalinger
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Medlemmerne efterlyste en ramme, der understøtter udviklingen af konkrete og relevante produkter/anbefalinger med vægt på:


Bedre tid til fordybning, fx gennem nedsættelse af ad hoc arbejdsgrupper.



Evt. forlængelse af medlemmernes mandatperiode fra to til fx 3-4 år.



En klar modtager i den anden ende (regering, erhvervsorganisationer og andre
interessenter) og en minister, der efterspørger/støtter den konkrete indsats.



Afsæt i konkrete udviklingstendenser, som Danmark bør forholde sig til.

Sammensætning af Dialogforum
Investorsiden blev fremhævet som fraværende. DI fremhævede, at det er uheldigt, at
tre store erhvervsorganisationer (DI, DE, L&F) i det nuværende Dialogforum blev sat til
at udpege én fælles repræsentant i Dialogoforum.
Kommunikation
Det blev fremført, at kommunikation bør indtænkes mere klart i et fremtidigt Dialogforum, da det ikke er tydeligt for omverdenen, hvad Dialogforum laver. Formanden understregede, at han netop her ser behov for fortsat at udvikle og promovere de gode
eksempler/cases.
Vejledning
92-gruppen roste den af erhvervsministeren nedsatte arbejdsgruppe, der skal se på
vejledningsbehov på området for samfundsansvar, men understregede, at det var ærgerligt, at mandatet var tidsbegrænset til 2017, idet der fortsat er behov, der bør afsøges (fx ift. SDG).

3 Udkast til anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder
Til beslutning
Det fremlagte udkast til anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder var justeret efter drøftelsen på forrige møde d. 6. juni.
Dialogforum anerkendte intentionen om, at anbefalingerne skal være retningsgivende
for det fremtidige arbejde i regi af Dialogforum.
Medlemmerne godkendte på den baggrund anbefalingerne med forventning om følgende præciseringer:





Det skal tydeliggøres, at anbefalingerne er retningsgivende for Dialogforums
fremtidige aktiviteter, og at der fremadrettet er behov for at konkretisere aktiviteter i relation til anbefalingernes forskellige målgrupper.
Det skal tydeliggøres, at offentlige indkøb også kan være drivkraft for samfundsansvar i globale værdikæder, herunder med særligt øje for SMV’er.
Muligheden for at udarbejde sektorvejledning for det offentlige skal nævnes i
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anbefalingerne.
Anbefalingerne skal tydeliggøre behovet for at genopbygge tillid (som et positivt
bidrag) jf. det i debatoplægget beskrevne tillidsskred og tendensen til antiglobalisering, som er meget relevant for et lille land som Danmark.
Anbefalingerne skal tydeliggøre, at civilsamfundet også har en rolle ift. partnerskaber, der har til formål at fremme samfundsansvar i globale værdikæder.
Samfundsansvar i globale værdikæder bør ikke kun ses som compliancedagsorden, men i lige så høj grad som noget, der positivt bidrager til udviklingen.

4 Præsentationer om Verdensmålene
Debat
Formanden bød velkommen til Henrik Skovby, chairman i Dalberg Group.
Henrik Skovby præsenterede Dalbergs gennerelle arbejde med international udvikling
og nye markeder med særligt fokus på initiativet UNLEASH (https://unleash.org/). Henrik understregede, at udviklingen skaber et grundlæggende behov for nye bæredygtige
løsninger – og ikke blot skallering af eksisterende løsninger. Når UNLEAH inddrager
unge mennesker skyldes det, at unge har en anden tilgang til verden (generationskløften er reel). Unge er komfortable med at dele ressourcer. UNLEASH afholdtes første
gang i august 2017 i København med afsæt i 1000 idéer fordelt på 200 konkurrerende
teams.
UNLEASH fokuserer på tre ben:
1. Generering af nye idéer gennem anvendelse af processer inden for venture (finansiering af nye forretningsmodeller) og koncepter inden for open research.
2. Understøttelse af unge mennesker i innovationsprocessen med fokus på problemidentifikation, idégenerering (ideation), forretningsplan,til pitching.
3. Inddragelse af virksomheder, der står over for disruptiveudfordringer og hastige
forandringer, der udfordrer (disrupter) eksisterende forretningsmodeller..
Henrik Skovby understregede følgende fordele ved verdensmålene:
1. Verdensmålene er ikke kun en rapporteringsramme men en transaktionsramme
(fælles sprog) og et godt udgangspunkt for partnerskaber på tværs af sektorer.
2. Værdien ligger bl.a. i redefinering af problemet/problemløsning med fokus på
fælles værdiskabelse mellem private og samfundsmæssige interesser. Eksempelvis Tesla, der fokuserer på ”bæredygtig mobilitet” eller Danfoss, der fremmer
adgangen til rent vand (access to water).
Henrik Skovby fremhævede følgende samfundsudfordringer:
1. Danmark skal blive bedre til at anvende offentlige indkøb som drivkraft for
dagsordenen (med reference til USA, hvor man typisk har man en agenda, når
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man køber ind).
2. Masser af regulering er ikke ”opdateret” med udviklingen. Mens dette er naturligt i lyset af den hastighed, der præger forandringer, er det vigtigt ikke at sidde
tilbage, men at hoppe på toget og sætte rammen for udviklingen (Definere det
positive gennem lovgivning med opmærksomhed mod negative påvirkninger).

Til mødet deltog fire unge UNLEASH-deltagere, der gav deres input til drøftelsen.
Èn af deltagerne med baggrund inden for arkitektur og byplanlægning præsenterede
sin idé i relation til byggeaffald, og hvordan man kan trække værdi ud af materialer ved
at ”præ-screene” bygninger med hjælp af droneteknologi.
Der var blandt de fire deltagere samstemmende enighed om, at unge generelt interesserer sig for bæredygtighed, og for at gøre en forskel gennem konkret handlen. På
spørgsmålet om hvilken værdi/attraktion de så i verdensmålene, lagde de deltagene
”talenter” på mødet vægt på, at de ser dem som inkluderende og partnerskabsorienterede.
5 Debatoplæg om Verdensmålene og udkast til anbefalinger
Til drøftelse (Bilag 2)
Formanden bød velkommen til Toke Lago von Kappelgaard fra Finansministeriet, der
gav en kort præsentation af finansministerens fremlæggelse af Danmarks status for opfølgning på verdensmålene ved mødet i FN’s Politiske Højniveauforum i juni 2017.
Toke bemærkede, at det er en ny rolle for Finansministeriet at varetage den koordinerende rolle for Danmarks opfølgning på verdensmålene, men understregede, at finansministeren lægger vægt på, at verdensmålene kan blive en drivkraft for forandring
frem mod 2030. Toke lagde vægt på, at finansministeren støtter fremme af løsninger
men, pegede også på, at erkendelsen bl.a. er at 1) dagsordenen rummer flere spørgsmål end svar 2) partnerskaber er vigtige men svære 3) kommunal forankring er vigtigt
4) virksomheder og pensionskasser er afgørende.
Der blev desuden bl.a. lagt vægt på, at den strategiske tilgang til SDG, herunder kobling til risikohåndtering og ”do no harm” er vigtig, herunder udvikling af best-practice.
Efter oplægget drøftede Dialogforum det fremsendte udkast til anbefalinger om verdensmålene. Medlemmerne pegede bl.a. på:






Behov for at fremme øget forståelse for verdensmålene blandt SMV’er
Understregning af, at der er behov for nye bæredygtige forretningsmodeller (ikke blot nye forretningsmodeller)
Mulige perspektiver i Institut for Menneskerettigheders’ guide til verdensmålene
(https://www.humanrights.dk/our-work/sustainable-development/human-rightssdgs)
Behov for understrege, at dagsordenen omfatter både private og offentlige virk-
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somheder.
Behov for ”hands-on” viden om, hvordan man kan arbejde med verdensmålene.
Behov for at fremme forståelse for, at verdensmålene også er et spørgsmål om
’compliance’ og, at ’compliance’ i sig selv er et bidrag til verdensmålene.
Fokus på finansiering af opfølgning på verdensmålene, herunder perspektiver
for den nye verdensmålsfond.

Formanden og sekretariatet tog inputtene til efterretning med bemærkning om, at pointen ikke var at udvikle egentlige nye anbefalinger, men alene at gentage grundlæggende budskaber og pege på fremadrettede perspektiver for den videre indsats efter 2017
(hvor Dialogforums aktuelle mandat afslutter). Afsættet herfor var hhv. Dialogforums
indspil og regeringens handlingsplan og kobling til anbefalingerne om samfundsansvar
i globale værdikæder. Det blev besluttet at udsende et opdateret udkast til anbefalinger
om verdensmålene (efter denne retningslinje) i skriftlig høring blandt Dialogforums
medlemmer.

6 Kommende aktiviteter
Orientering
Formanden orienterede om:
 Fælles DI/VFSA/Global Compact konference ”Grib verdensmålene” d. 7. november i Industriens Hus, hvor hhv. Dan Boyter og Annette Stube indgår i programmet. Man er velkommen til at reservere kalenderen.
ERST orienterede om:
 Fælles FSR/DE/ERST CSR konference ”Ansvarlig Ledelse” d. 26. oktober på
Børsen, hvor den årlige CSR-rapporteringspris uddeles.
 Rundbord om måling af sociale investeringsværktøjer faciliteret af den Sociale
Kapitalfond d. 5. oktober.

Eventuelt
Intet at bemærke.
Bilagsoversigt
Bilag 1: Årshjul
Bilag 2: Oversigt over formandens besøg hos SØV
Bilag 3: Anbefalinger om samfundsdansvar i globale værdkæder
Bilag 4: Debatoplæg om verdensmålene og udkast til anbefalinger
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