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Kommissorium for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
Baggrund
Virksomheder er nøglespillere, når samfundets udfordringer skal løses. Det gælder, når udsatte borgere skal i beskæftigelse, og når udfordringerne for klima og
miljø skal håndteres. FN’s verdensmål kan ikke realiseres uden virksomhedernes
engagement. Derfor har regeringen nedsat Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål.
Rådet skal sikre en national forankring af verdensmålene, og sætte fokus på de
store muligheder verdensmålene rummer for danske virksomheder. Det kræver,
at virksomhederne formår at tilpasse deres forretning, fastholde de rigtige medarbejdere, udvikle nye forretningsmodeller og produkter eller opdyrke nye markeder med udgangspunkt i en ambition om at bidrage til at nå verdensmålene.
I sin handlingsplan for den nationale opfølgning på FN’s verdensmål har regeringen derfor understreget, at danske virksomheders engagement i verdensmålene
skal understøttes ”med øje for både nye forretningsmuligheder og øgede forventninger til lokal
og global bæredygtighed” og med ”respekt for internationale standarder og retningslinjer for
ansvarlig virksomhedsdrift”.
Det arbejde vil regeringen understøtte med Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål.
Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål skal medvirke til, at danske virksomheder bliver førende inden for ansvarlig, social og bæredygtig virksomhedsdrift
og samtidig danne ramme for dialog mellem virksomheder og interessenter om
arbejdet med samfundsansvar og verdensmål.
Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål skal arbejde i to hovedspor:
Socialt ansvar
Virksomheder, der er dygtige til at se mulighederne i at fastholde, forebygge og
indsluse udsatte på arbejdsmarkedet har ofte et stærkt fundament for deres forretning. Der er mange eksempler på både små og store danske virksomheder,
såvel som socialøkonomiske virksomheder, der gennem socialt ansvar øger virksomhedens vækstmuligheder og sikrer en god forretning. På den måde skaber
virksomheder, der integrerer udsatte på arbejdsmarkedet, både værdi for virksomheden og samfundet. Den fortsatte udbredelse og udvikling af modeller for,
hvordan virksomhedens sociale ansvar kan være en del af en sund og bæredygtig
forretning er afgørende for at realisere FN’s verdensmål om anstændige jobs og økonomisk vækst (8).
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Nye bæredygtige forretningsmodeller og samfundsansvar i den globale produktion
Der er stort potentiale i at flere danske virksomheder – store som små – udvikler
nye bæredygtige produkter, serviceydelser og løsninger. Markedet for bæredygtige
løsninger og produkter forventes at stige markant i takt med at FN’s verdensmål
realiseres frem mod 2030. Det marked skal danske virksomheder have del i. Samtidig kan verdensmålene kun realiseres, hvis virksomhederne også formår at imødekomme den stigende efterspørgsel. Derfor er der brug for fokus på, hvordan
virksomheder omsætter de politiske mål til sund forretning.
Samtidig møder både private og offentlige virksomheder stigende krav og forventninger til ansvarlig virksomhedsførelse og øget transparens i en stadig mere
kompleks global produktion, hvor aktiviteter splittes op og organiseres på tværs
af lande og virksomheder. Anerkendte internationale retningslinjer som FN’s
retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv og OECD’s retningslinjer for
multinationale virksomheder udgør i den sammenhæng vigtige fælles spilleregler. Det
er afgørende for virksomhedernes egne forretninger, for en bæredygtig udvikling og
for opfyldelsen af verdensmålene, at flest muligt virksomheder arbejder dedikeret
med at adressere negative påvirkninger af mennesker, miljø og lokalsamfund i deres
globale produktion. Det kan bl.a. bidrage til at nå verdensmålet om ansvarligt forbrug og
produktion (12).
Formål
Rådets formål er at fremme danske virksomheders arbejde med samfundsansvar og
danske virksomheders engagement i verdensmålene.
Opgaver
Rådet skal:
 Facilitere dialog og samarbejde samt udbrede viden om danske virksomheders
arbejde med samfundsansvar og verdensmål.
 Igangsætte indsatser og konkrete projekter, der understøtter danske
virksomheders arbejde med samfundsansvar og verdensmål, herunder at udvikle
bæredygtige forretningsmodeller samt integrere socialt ansvar, samfundsansvar i
den globale produktion og FNs verdensmål i deres forretning.
 Udarbejde anbefalinger til regeringen om fremme af danske virksomheders
arbejde med samfundsansvar og verdensmål.
Rådet bør inddrage relevante nationale og internationale erfaringer,
udviklingstendenser og forskning inden for samfundsansvar og verdensmålene.
Rådet bør drøfte behov for fremme af brancheorienterede og tværgående
partnerskaber, behov for målrettet vejledning til fx små- og mellemstore
virksomheder og behov for at drøfte udfordringer for forskellige sektorer eller
virksomhedstyper som fx socialøkonomiske virksomheder.
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Rådet kan inden for hvert af de to hovedspor årligt vælge at arbejde med ét
fokusområde eller med flere områder inden for sporet.
Rådet kan på eget initiativ, eller på anmodning fra regeringen, afholde
rundbordssamtaler, konferencer og konkurrencer, uddele priser, gennemføre analyser
samt nedsætte midlertige eller permanenete arbejdsgrupper, der kan sætte gang i
konkrete projekter - f.eks. i medlemmernes virksomheder og organisationer - eller
trække på ekstern ekspertise.
Arbejdet i rådet skal supplere regeringens udviklingspolitiske og humanitære strategi, som sætter rammen for Danmarks opfølgning på verdensmålene uden for
Danmark, regerinens engagement i P4G (Partnering for Green Growth and the
Global Goals 2030) samt arbejdet i Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig
virksomhedsadfærd.
Sammensætning
Rådet for Verdensmål og Samfundsansvar er sammensat af i alt 17 medlemmer
inkl. formanden.
Rådet sammensættes, så formand og medlemmer understøtter kommissoriets fokus
og bl.a. i kraft af deres position i erhvervslivet repræsenterer kompetencer inden
for det brede felt af udfordringer, som virksomheder møder i deres arbejde med
samfundsansvar og verdensmål.
Rådet består af:
 1 formand, der udpeges af beskæftigelsesministeren.
 5 medlemmer, der udpeges af erhvervsministeren.
 4 medlemmer, der udpeges af finansministeren.
 7 medlemmer, der indstilles af relevante interesseorganisationer på området,
herunder erhvervsorganisationer, lønmodtagerorganisationer og miljø- og udviklingsorganisationer, og godkendes af erhvervsministeren.
Formanden og medlemmerne udpeges for en periode på to år.
Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet kan deltage i rådets møder som observatører. Øvrige ministerier orienteres og inddrages i arbejdet efter behov.
Ramme
Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål er uafhængigt af regeringen. Regeringen kan dog anmode rådet om at tage bestemte problemstillinger op. Rådet fastsætter sin egen forretningsorden, som sætter rammerne for forummets arbejde.
Rådets mandat er midlertidigt og løber i fire år fra 1. juli 2018. Rådet, herunder
formanden, refererer til Erhvervsministeren.
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Sekretariat
Sekretariatsbetjening af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål varetages af
Erhvervsministeriet og Finansministeriet.
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