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Velkomst og gensidig orientering siden sidst

Mødet d. 7. december var Dialogforums sidste møde, og formanden indledte med at
takke medlemmerne for aktivt engagement siden forummets oprettelse i februar 2016.
Fremtidig indsats på området
Formanden orienterende om, at regeringen endnu ikke har taget beslutning om organiseringen af området efter 2017, men at beslutning herom forventes inden jul. Sekretariatet supplerede, at Dialogforums indspil har været med til at præge erhvervsministerens og regeringens prioriteter på området samt givet gode input til, hvordan den fremadrettede indsats kan tilrettelægges med fokus på både verdensmålene og dagsordenen for samfundsansvar.
En række medlemmer anførte, at det var vigtigt i det nye år, at man fra regeringens
side afsætter ressourcer til området, herunder til opfølgning på Dialogforums anbefalinger samt i forhold til anbefalingerne fra arbejdsgruppen vedr. vejledninger om samfundsansvar.
Konferencer:
Der blev givet en kort status over:
o

o

Konference på Børsen d. 26. oktober om ansvarlig ledelse og tillid i en
verden i hastig forandring i samarbejde mellem DE, FSR – danske revisorer og Erhvervsstyrelsen.
Konference i Industriens Hus d. 7. november om ”Grib Verdensmålene,
hvor erhvervsministeren anerkendte Dialogforums arbejde, og hvor formanden var vært for en side-event om palmeolie og globale værdikæder.

Årlig status:
Formanden orienterede om, at han vil forestå den årlige status, der opsummerer Dialogforums anbefalinger og aktiviteter i årets løb. Den årlige status sendes til orientering
til Dialogforums medlemmer inden oversendelse til erhvervsministeren inden jul.
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Måling af Social Værdi
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Rundbord d. 5. oktober:
D. 5. oktober afholdt Dialogforum i samarbejde med Den Sociale Kapital et rundbord
om potentialerne i nye sociale investeringsværktøjer som Payment by Result (PbR) og
Social Impact Bonds (SIBs). Der blev givet en kort status over formål og indhold af
rundbordet d. 5. oktober, der samlede op mod 50 beslutningstagere fra kommuner, regioner, fonde, pensionsselskaber og virksomheder.
Der var enighed om, at referatet for rundbordet indeholder en nyttig opsummering af
den aktuelle debat blandt feltets interessenter på et område, der er i sin tidlige udvikling.
Det blev besluttet at oversende referatet for rundbordet til erhvervsministerens, innovationsministeren og børne- og socialministerens orientering. Dialogforums medlemmer
anbefalede i den forbindelse at supplere referatet med et kort ”executive summary/resumé”. Referatet vil endvidere blive offentliggjort på Dialogforums hjemmeside:
https://erhvervsstyrelsen.dk/aktiviteter-dialogforum-samfundsansvar-og-vaekst
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Verdensmålene

Præsentationer og debat:
Kirsent Brosbøl, MF (S), Fmd. for Folketingets Tværpolitiske Netværk for Verdensmålene præsenterede det tværpolitiske samarbejde om verdensmålene. Netværket har 46
folketingsmedlemmer, og faciliterer multi-stakeholder dialog og offentlige debatter om
verdensmålene. Eksempelvis arbejdes der aktivt på, at næste års Folkemøde skal
danne en stærk platform for større synlighed og debat om verdensmålene. Brosbøl
fremhævede også den særlige opgave med at folkeliggøre debatten lokalt i kommunerne. Kirsten Brosbøl pegede herudover på det tilknyttede 2030 panel, hvor der sidder
15 personer fra de store organisationer med særlige kompetencer ift. verdensmålene.
Kirsten Brosbøl roste Dialogforum for at støtte en integreret tilgang til verdensmålene.
Den efterfølgende debat pegede desuden på relevante koblinger mellem verdensmålene og andre områder som fx offentlige indkøb og cirkulær økonomi. Brosbøl anerkendte disse koblinger og opfordrede også virksomheder til at tage aktiv del i den politiske debat.
Herefter præsenterede to virksomheder, hvorledes de arbejder aktivt med at integrere
verdensmålene i egen forretning. Præsentationerne blev afholdt af Kasper Larsen, Direktør, KLSPurePrints og Anne Marie Meisling, Director, Sustainability Chr. Hansen
(præsentationer vedlagt referatet).
Begge virksomheder gav eksempler på, hvordan virksomheder kan arbejde strategisk
med verdensmålene. Kasper Larsen fremhævede, at arbejdet med bæredygtighed har
været afgørende for virksomhedens overlevelse og udvikling til en konkurrencestærk
virksomhed. Kasper Larsen pegede også på barrierer ift. det offentliges efterspørgsel
efter bæredygtige produkter, hvor virksomheden oplever, at det offentlige nedprioriterer
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bæredygtige produkter ud fra en forestilling om, at de er dyrere selvom det ikke er tilfældet.
Annemarie Mesiling gav en indføring i, hvordan verdensmålene og de underlæggende
delmål skaber værdi for Chr. Hansen. Således opstiller Chr. Hansen målsætninger for,
hvor meget de som virksomhed vil bidrage til indfrielse af verdensmålene og effektmåler løbende på indsatsen mv. De har endvidere oplevet, at det er godt i forhold til kommunikation med virksomhedens interessenter. Annemarie Meisling påpegede også vigtigheden af at arbejde ansvarligt med verdensmålene med øje for negative sociale og
miljømæssige påvirkninger og respekten for internationale retningslinjer for samfundsansvar, jf. Dialogforums egne anbefalinger herom.
Case-samling:
KLSPurePrint er blandt i alt syv cases om SMV’ers arbejde med verdensmålene, som
Erhvervsstyrelsen har fået DIEH til at udarbejde, og som forventes offentliggjort primo
2018. Case-samlingen er en opfølgning på Dialogforums anbefaling om at fremme
”målrettet udbredelse af verdensmålene med særligt fokus på SMV’er”.
De syv cases vil blive tilgængeliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Erhvervsstyrelsen og UM orienterede om, at de også gør sig overvejelser om øvrige muligheder for
formidling af cases. Dialogforums medlemmer pegede her bl.a. på:



At afsøge muligheder for formidling via ”Verdens bedste nyheder” (https://verdensbedstenyheder.dk/)
Udbredelse og synliggørelse i konkrete sammenhænge (konferencer, møder
m.v.)

92-gruppen bemærkede desuden, at case-samlingen ikke refererede til FN’s retningsliner for menneskerettigheder og erhverv og OECD’s retningslinjer for multinationale
virksomheder, og anbefalede, at man fremadrettet også har øje for koblingen mellem
disse retningslinjer (der adresserer negative påvirkninger, der udspringer af forretningen) og verdensmålene.
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SØV

Jf. det kommissorium, som blev vedtaget på Dialogforums møde den 9. marts, har
en arbejdsgruppe i efteråret undersøgt barrierer og udfordringer ift. rimelighedskravet for socialøkonomiske virksomheders arbejde med at inkludere udsatte på arbejdsmarkedet. Resultatet af arbejdet er et inspirationskatalog med potentielle indsatser i forhold til rimelighedskravet og socialøkonomiske virksomheder.
Formanden tilkendegav, at han håbede, at kataloget kan danne grobund for en
nærmere diskussion blandt arbejdsmarkedets parter mhp. at sikre, at flere borgere
på kanten af arbejdsmarkedet får mulighed for at finde en plads på arbejdsmarkedet.
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Det blev besluttet at oversende notatet til erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
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Ingen bemærkninger
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