
Gå-hjem-møde om CSR

Gå-hjem-møde for Bestyrelsesakademiets Alumni 
den 10. marts 2011 klokken 16.00-18.00

Mads Øvlisen, formand, Rådet for Samfundsansvar
Adjungeret Professor i Corporate Social Responsibilty ved Copenhagen 
Business School og medlem af FN’s Global Compact bestyrelse

Birgitte Mogensen, partner, PwC
Formand, CSR-udvalget i Foreningen af Statautoriserede Revisorer

Steen Reeslev, Head of Group Relations, A.P. Møller-Mærsk Gruppen

Siden 2009 har det været et lovkrav, at de 1100 største danske virksomheder redegør om 
samfundsansvar i deres årsrapport.

Initiativer med CSR og samfundsansvar er i de senere år kommet til og vil ikke forsvinde 
igen. I stedet kan de implementeres som en del af virksomhedens langsigtede strategi. At 
arbejde med CSR indebærer, at virksomheden vil komme i kontakt med områder og 
organisationer, som ligger langt fra virksomhedens kernekompetencer – dette har Mads 
Øvlisen måtte sande i sin tid hos Novo Nordisk – hør ham fortælle om erfaringer med CSR 
og dets indvirkning på organisationen.

Mads Øvlisen er formand for Rådet for Samfundsansvar, som bl.a. rådgiver regeringen 
med henblik på at gøre Danmark internationalt kendt for ansvarlig vækst. Mads Øvlisen 
sidder endvidere i FNs Global Compacts bestyrelse. Hos Global Compact har man opstillet 
10 principper, som kan bruges som udgangspunkt, når virksomhederne skal udarbejde 
deres CSR-politik. 

Birgitte Mogensen fra PwC har taget temperaturen på dette arbejde i danske 
virksomheder, og har som formand for CSR-udvalget i Foreningen af Statsautoriserede 
Revisorer sammen med CBS og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen været med til at 
udarbejde en rapport, som belyser det første års effekt af lovkrav om CSR i 
virksomhedernes årsrapporter. Birgitte Mogensen vil give en status på CSR i danske 
virksomheder.

En af de virksomheder, som har besluttet sig til at tage CSR/samfundsansvar alvorligt –
og som endda har modtaget en pris for det - er A.P. Møller-Mærsk Gruppen. Udover at 
rapporten bliver beskrevet som velgennemført og veldokumenteret af en 
førstegangsrapport at være, er der lagt mærke til, at rapporten også beskriver 
handlingsplaner 5 år frem i tiden. Dette vidner om, at man har besluttet at integrere CSR i 
virksomhedens øvrige strategi.



Program

15.30 Ankomst og eftermiddagskaffe

16.00 Velkomst 
Steen E. Christensen, advokat Plesner og stifter af Bestyrelsesakademiet

16.10 Mine erfaringer med CSR/samfundsansvar
 Hør om principperne i Global Compact, om retningslinjer og standarder, 

som værktøjer for at udvikle forretningsdrevet samfundsansvar
 Få indblik i hvilken rolle bestyrelsen kan og skal spille i forbindelse med 

virksomhedens CSR-strategi
 Egne erfaringer med implementering af samfundsansvarlige tiltag. Hvilken 

indflydelse har CSR på organisationen – og hvilke ting skal man være 
opmærksom på som bestyrelsesmedlem?

Mads Øvlisen, formand, Rådet for Samfundsansvar
Adjungeret Professor i Corporate Social Responsibilty ved Copenhagen 
Business School og medlem af FN’s Global Compact bestyrelse

16.40 Status på CSR i danske virksomheder
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i samarbejde med Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer og Copenhagen Business School set på danske 
virksomheders implementering af redegørelser for samfundsansvar i deres 
årsrapporter.
 Få indsigt i hvorledes danske virksomheder modtog det nye lovkrav om at 

rapporter om CSR i årsregnskabet – som en redegørelse for 
samfundsansvar – og de opstramninger der er kommet for 2010 
regnskaberne

 Hør om faldgrupper og succeskriterier når CSR sættes på dagsordnen i 
virksomheden

 Få indblik i CSR tendenser, der har strategisk betydning for virksomheder
– her & nu og på vejen mod 2050

 Hør Birgitte Mogensens råd til, hvordan man som bestyrelsesmedlem skal 
forholde sig til en virksomheds CSR-strategi 

Birgitte Mogensen, partner, PwC
Formand, CSR-udvalget i Foreningen af Statautoriserede Revisorer

17.10 Sådan vil vi tage vores samfundsansvar på os
 Få et indblik i, hvordan A.P. Møller-Mærsk Gruppen besluttede sig til at 

gribe sagen an – og hvorhenne i organisationen, man har valgt at
forankre CSR-strategierne og deres udførsel

 Hvilke udfordringer er vi indtil nu blevet mødt af – og hvor ser vi de 
største fremtidige barrierer – internt såvel som eksternt

 Få indblik i, hvor aktivt bestyrelsen indtil nu er blevet inddraget – og 
hvilket aktivitetsniveau man forventer i den henseende i fremtiden

Steen Reeslev, Head of Group Relations, A.P. Møller-Mærsk Gruppen

17.40 Diskussion og spørgsmål til dagens talere

18.00 Netværkstid med vin/vand og sandwiches



Praktiske informationer

Tid og sted

Gå-hjem-mødet afholdes i Plesners domicil, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 
København Ø.

Tilmelding

Tilmelding er gratis, men nødvendig, da der er et begrænset antal pladser. Du tilmelder 
dig ved at sende en email til Lone Tranholm Nordby på ltr@plesner.com. Tilmeldingsfristen 
er den 8. marts 2011.

Gå-hjem-mødet er primært for Bestyrelsesakademiets Alumni

Forplejning

Vi byder på kaffe fra kl. 15.30. Der bydes på vin, vand og sandwiches efter gå-hjem-
mødet klokken 18.00

Parkering

Som deltager i på Bestyrelsesakademiets arrangement kan du frit benytte Plesners 
parkeringskælder, der er placeret under Kobbertårnet. Indkørslen finder du på 
Dampfærgevej. 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til programmet eller vedrørende tilmelding, er du velkommen til at 
kontakte Lone Tranholm Nordby på telefon 33 12 11 33 eller ltr@plesner.com




