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Skærpet fokus på bæredygtighed og 
virksomhedernes ansvarlighed 
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Do no harm – do good

§ PRES fra interessenter i retning mod bæredygtighed; fra 
kunder, leverandører, forbrugere, investorer, myndigheder, 
organisationer, politikere, fremtidens ansatte…

§ Grøn omstilling - klima

§ Fra linær til cirkulær økonomi

§ Øget fokus på  (globale) værdikæder og lokalsamfund om 
social ansvarlig (ikke kun det grønne)

§ Genopretning efter Covid-19 – socialøkonomiske 
virksomheder fremhæves

§ Bidrage til opfyldelse af verdensmålene



En social 
taksonomi 
overvejes

EU-initiativer om bærdygtighed kan betyde store 
omvæltninger for virksomhederne
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EU’s initiativ om 
bæredygtig 

selskabsledelse (SCG), 
der indebærer 
lovpligtig Due 

Diligence (forslag i 
2021) 

Forslag til direktiv om 
bæredygtigheds-

rapportering (CSRD)
2023

forordninger vedr. 
taksonomien for bæredygtig 

finansiering og den 
finansielle sektors 
rapportering om 

bæredygtighed (klima/miljø) 
(disclosureforordningen) 

2021-22

?



Ansvarlig virksomhedsadfærd 
– OECD’s retningslinjer (gælder i dag!)
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Gælder i princippet 
også for 
socialøkonomiske 
virksomheder

Fra csrkompasset.dk – en guide (blandt flere) 



Erhvervsrettede initiativer skal hjælpe 
virksomhederne med grøn og bæredygtig omstilling

Nyt klimakompas

Styrkelse af danske virksomheders arbejde 
med rapportering om klima og 
bæredygtighed

Vejledning om bæredygtige, socialt 
ansvarlige globale værdikæder

Opdatering af den ansvarlige indkøber



PRIORITEREDE 
OMRÅDER FRA 
KOMMISSORIET

• 1. Den grønne og bæredygtige omstilling 
Virksomheders arbejde med grøn og 
bæredygtig erhvervsudvikling

• 2. Samfundskontrakten mellem 
samfundet og erhvervslivet
Virksomheders arbejde med samfundsansvar 
og ansvarlig virksomhedsdrift (fx Due Diligence) 

• 3. Det inkluderende arbejdsmarked
Virksomheders sociale ansvar for at fastholde, 
forebygge og indsluse udsatte på 
arbejdsmarkedet

Rådet for samfundsansvar og Verdensmål
- relanceret juni 2021



Eksempler på rådets tidligere aktiviteter

• Anbefalinger  - fx input til regeringens 
Handlingsplan for FN’s Verdensmål

• Iværksætte tilskudspuljer

• Projekter om social inklusion i regi af Cabi 
(Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats)
• CSR people Prize, Casesamlinger, 

undersøgelser, guides og vejledninger



Samfundsansvar.dk
Temaer for socialøkonomiske virksomheder
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Regler 
retningslinjer 

og tilskud

Cases og 
inspiration



§ EU handlingsplan for sociale rettigheder marts 2021- mål 
for 2030

§ EU handlingsplan for den social økonomi på vej –
forventes 8. december 2021
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Aktuelle EU-handlingsplaner 



Kort om 
Handlingsplanen for den 
europæiske søjle for sociale 
rettigheder

4. marts 2021
Meddelelse fra Kommissionen til Europarlamentet, Rådet og det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
COM (2021) 102 final
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De 20 
principper

• Lige muligheder og
adgang til
arbejdsmarkedet

• Retfærdige og rimelige
arbejdsvilkår

• Social beskyttelse og
inklusion
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Flere og bedre job

Eksempler:
• Vedtage en handlingsplan for den sociale økonomi
• Forelægge lovgivningsarbejde om arbejdsvilkår for[digitale] 

platformsarbejdere 
• At nationale, regionale og lokale myndigheder støtter 

iværksættere, herunder kvindelige iværksættere, og bidrager til 
gunstigt miljø for SMV’ers digitalisering, bæredygtighed og 
robusthed
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Gennemførelse 
af de 20 

principper

Social beskyttelse og inklusion

Eksempler:
• Kom. vil fremlægge vejledninger om  

(socialt ansvarlige) offentlige indkøb
• Myndighederne øger anvendelse af  

social ansvarlighed i offentlige indkøb

Blandt andet opmærksomhed på:



Spørgsmål?Spørgsmål?
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Tak for opmærksomheden 


