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Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. opdatering af vejledninger
for samfundsansvar
Danmark har gavn af, at danske virksomheder er godt rustet til at arbejde med
samfundsansvar – både lokalt og globalt.
Det var baggrunden for oprettelsen af Dialogforum for Samfundsansvar og
Vækst i 2016, der bl.a. har til opgave at afdække og formidle behov i lyset af
udviklingstendenser, herunder give indspil til regeringens politikudvikling på
området.
Desuden har man fra dansk side forpligtet sig til opretholde et styrket nationalt
OECD-kontaktpunkt.
Det
nationale
kontaktpunkt,
Mæglings-og
klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, har bl.a. til opgave at
formidle OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s
retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv over for danske
virksomheder, private og offentlige organisationer samt offentlige myndigheder.
OECD’s og FN’s retningslsinjer er imidlertid generiske og målrettet alle
virksomheder uanset hvor, de opererer. Det kan derfor være en udfordring for
konkrete brancher og for særligt de mindre virksomheder at omsætte
retningslinjerne til egen kontekst.
OECD har siden 2011 arbejdet på at omsætte nævnte retningslinjer i
vejledninger målrettet særlige brancher - senest med fokus på den finansielle
sektor.. Der kan imidlertid være behov for at omsætte disse vejledninger til
dansk praksis.
Samtidig kan der være behov for at opdatere vejledninger på andre områder, så
de kan tjene som stærke pejlemærker for virksomheder, investorer og
organisationer, der gerne vil tage samfundsansvar lokalt og globalt. Små og
mellemstore virksomheder, der ikke nødvendigvis har ressourcer til at ansætte
dedikerede CSR-specialister er særligt afhængige af, at vejledningerne er klare,
opdaterede og anvendelige.
Dette vil erhvervsministeren understøtte med oprettelsen af en midlertidig
arbejdsgruppe.
Formål
Arbejdsgruppens formål er at se på behovet for at opdatere vejledninger på
området for samfundsansvar.

Arbejdsgruppens opgaver
Arbejdsgruppen skal:
•

•
•

Give input til opdatering af Erhvervsstyrelsens vejledning for ansvarlige investeringer fra 2010. Opdateringen skal tage afsæt i FN’s
og OECD’s indsats på området. Den opdaterede vejledning skal være kortfattet (f.eks. 2-4 sider) og målrettes ledelsesniveaet blandt institutionelle investorer.
Pege på eventuelle yderligere behov for opdateringer af gældende
vejledninger på Erhvervsministeriets ressort, herunder på området
for SMV’er.
Pege på, om der er behov for nye kortfattede danske vejledninger
(f.eks. 2-4 sider), der opsummerer OECD’ gældende sektorvejledninger baseret på OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og under hensyn til eventuelle øvrige gældende autoritative vejledninger i regi af FN baseret på FN’s menneskerettigheder og
erhverv.

Arbejdsgruppen skal have færdiggjort sit arbejde inden udgangen af 2017.
Arbejdsgruppen skal have særligt øje for behov blandt SMV’er.
Arbejdsgruppen skal supplere indsatsen i Dialogforum for Samfundsansvar
og Vækst og Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.
Arbejdsgruppens sammensætning
Arbejdsgruppen er sammensat af i alt 10 medlemmer inkl. formanden:
•

10 medlemmer, der udpeges personligt af ministeren, herunder forummets formand. Medlemmerne sammensættes, så de repræsenterer relevante kompetencer på området for virksomheders samfundsansvar, herunder investor- og erhvervssiden, NGO’er og FN’s og OECD’s retningslinjer på området.

Tidsperiode
Arbejdsgruppen nedsættes for en periode på 7 måneder i tidsrummet junidecember 2017.
Sekretariatet
Sekretariatsbetjening af arbejdsgruppen varetages af Erhvervsministeriet,
herunder af Erhvervsstyrelsen. Udgifter afholdes inden for Erhvervsstyrelsens ramme.
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