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Statement on the
Purpose of a Corporation
Business Roundtable (BR) er en sammenslutning skabt i 1972 af de
administrerende direktører i Amerikas førende virksomheder. BR arbejder
for at fremme en blomstrende amerikansk økonomi og udvidet mulighed
for alle amerikanere gennem en sund offentlig politik.
Siden 1978 har Business Roundtable med jævne mellemrum udsendt
principper for virksomhedsledelse. Hver version af dokumentet har
igennem årene tilsluttet sig principperne om aktionærprioritet
(shareholders) - at selskaber primært eksisterer for at tjene aktionærer.
I 2019 nyorienterede Business Roundtable sig mod et større og bredere
samfundsansvarligt interessentansvar (stakeholders). Den nye erklæring
om en bredere forståelse af formålet med et selskab blev annonceret
den 19. august 2019 og er underskrevet af 181 af USAs førende CEOs, der
alle forpligter sig til at lede deres virksomheder til fordel for alle
interessenter - aktionærer, kunder, ansatte, leverandører og samfund.
Business Roundtable definerer nu et selskabs formål som at fremme 'En
økonomi, der tjener alle amerikanere' (‘An Economy That Serves All
Americans’).
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Americans deserve an economy that allows each person to succeed
through hard work and creativity and to lead a life of meaning and
dignity. We believe the free-market system is the best means of
generating good jobs, a strong and sustainable economy, innovation, a
healthy environment and economic opportunity for all.
Businesses play a vital role in the economy by creating jobs, fostering
innovation and providing essential goods and services. Businesses make
and sell consumer products; manufacture equipment and vehicles;
support the national defense; grow and produce food; provide health
care; generate and deliver energy; and offer financial, communications
and other services that underpin economic growth.
While each of our individual companies serves its own corporate purpose,
we share a fundamental commitment to all of our stakeholders. We
commit to:
• Delivering value to our customers. We will further the tradition of
American companies leading the way in meeting or exceeding
customer expectations.
• Investing in our employees. This starts with compensating them fairly and
providing important benefits. It also includes supporting them through
training and education that help develop new skills for a rapidly
changing world. We foster diversity and inclusion, dignity and respect.
• Dealing fairly and ethically with our suppliers. We are dedicated to
serving as good partners to the other companies, large and small, that
help us meet our missions.
• Supporting the communities in which we work. We respect the people in
our communities and protect the environment by embracing
sustainable practices across our businesses.
• Generating long-term value for shareholders, who provide the capital
that allows companies to invest, grow and innovate. We are committed
to transparency and effective engagement with shareholders.
Each of our stakeholders is essential. We commit to deliver value to all of
them, for the future success of our companies, our communities and our
country.
Released: August 19, 2019
Signed by 181 top chief executive officers of America’s leading
companies. www.businessroundtable.org
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Ejer og
aktionærer

Kunder

- producere, levere,
servicere,
imødekomme og
overgå kundens
forventninger.

- langsigtet værdi for
aktionærerne, kapital,
investere, vokse og
innovere.

Medarbejdere

Purpose of
Corporation

Samfund

- respekterer
mennesker i vores
samfund og fremtid,
beskytte miljøet,
bæredygtig praksis.

- vilkår og værdighed,
uddannelse og
dannelse, udvikle og
socialt ansvar.

Leverandører
- handle retfærdigt og
etisk, partnerskab,
ansvar og
bæredygtigt.

Statement on the
Purpose of a Corporation
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Amerikanere fortjener en økonomi, der tillader hver person at få succes
gennem hårdt arbejde og kreativitet og føre et liv med mening og
værdighed. Vi mener, at det frie markedssystem er det bedste middel til at
skabe gode job, en stærk og bæredygtig økonomi, innovation, et sundt
miljø og økonomiske muligheder for alle.
Virksomheder spiller en vigtig rolle i økonomien ved at skabe jobs, fremme
innovation og levere vigtige varer og tjenester. Virksomheder fremstiller og
sælger forbrugerprodukter; fremstilling af udstyr og køretøjer; støtter det
nationale forsvar; dyrker og producerer mad; yder sundhedsydelser;
genererer og leverer energi; og tilbyder finansielle, kommunikative og
andre tjenester, der understøtter økonomisk vækst.
Mens hver af vores individuelle virksomheder tjener sit eget
forretningsformål, deler vi en grundlæggende forpligtelse til alle vores
interessenter. Vi forpligter os til:
• Leverer værdi til vores kunder. Vi vil fremme traditionen for, at
amerikanske virksomheder går foran i at imødekomme eller overgå
kundens forventninger.
• Investering i vores medarbejdere. Dette starter med at kompensere dem
retfærdigt og give vigtige fordele. Det inkluderer også at støtte dem
gennem træning og uddannelse, der hjælper med at udvikle nye
færdigheder til en verden, der ændrer sig hurtigt. Vi fremmer
mangfoldighed og inkludering, værdighed og respekt.
• Handler retfærdigt og etisk med vores leverandører. Vi er dedikeret til at
tjene som gode partnere til de andre virksomheder, store og små, der
hjælper os med at opfylde vores missioner.
• Støtte de samfund, hvor vi arbejder. Vi respekterer menneskene i vores
samfund og beskytter miljøet ved at omfatte bæredygtig praksis på
tværs af vores virksomheder.
• Generering af langsigtet værdi for aktionærerne, der leverer den
kapital, der giver virksomhederne mulighed for at investere, vokse og
innovere. Vi er forpligtet til gennemsigtighed og effektivt engagement
med aktionærerne.
Hver af vores interessenter er vigtig. Vi forpligter os til at levere værdi til
dem alle for den fremtidige succes for vores virksomheder, vores samfund
og vores land.
Offentliggjort den 19. august 2019 og underskrevet af 181 topchefer for
amerikanske virksomheder. www.businessroundtable.org
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Her er nogle af de 181 topchefer, som underskrev de nye principper for en
virksomhedsledelse, hvor fokus flyttes fra et snævert aktionærprioritet til et
bredere og mere samfundsansvarligt interessentansvar for både
aktionærer, kunder, medarbejdere, leverandører og samfund.
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Viden hvis du
vil vide mere om BR
Hvis du vil vide mere om Business Roundtable (BR) og nybruddet i 2019 i
"Statement on the Purpose of a Corporation":
Business Roundtable: www.businessroundtable.org
New Work Times artikel "Shareholder Value Is No Longer Everything, Top
C.E.O.s Say", 19.08.2019
Børsen leder "Børsen mener: Glædeligt budskab fra USA's tungeste topchefer", 25.08.2019
Harvard Business Review artikel "Is the Business Roundtable Statement Just
Empty Rhetoric?", 30.08.2019
Forbes artikel "Top 10 Ideas That Show Business Roundtable CEOs How To
Create Value For All Stakeholders", 04.09.2019
Furtune artikel "Revisiting the Business Roundtable’s ‘Stakeholder
Capitalism,’ one year later", 19.08.2020
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Verdensøkonomi
Manifest for ansvarlighed
I 2020 satte World Economic Forum en helt ny kurs på deres møde i Davos. Det
Verdensøkonomiske Forum vedtog et historisk Davos-manifest, som fastslår, at
virksomheder skal være miljøforvaltere, opretholde menneskerettigheder i hele
deres globale forsyningskæder og forfølge bæredygtige aktionærafkast, der
ikke ofrer fremtiden for nutiden.
World Economic Forum er en schweizisk fond, der driver et diskussionsforum for
udforskning af verdens økonomiske problemstillinger. Fondet er etableret i 1971
af tyskeren Klaus Schwab. Fondets årlige hovedmøde finder sted i Davos,
Schweiz.
Davos-manifest 2020 lægger op til det, der bliver kaldt "stakeholder capitalism"
eller "interessentkapitalisme" som erstatning til den fremherskende aktionærfortrinsmodel for profitmaksimering.
Vi har tre økonomiske modeller at vælge imellem: 1. "Aktionærkapitalisme",
omfavnet af de fleste vestlige selskaber, hvor et selskabs primære mål er at
maksimere overskud til aktionærer. 2. "Statskapitalisme", hvor regeringen ejer og/
eller dominerer erhvervslivet og sætter økonomiens retning. 3.
"Interessentkapitalisme" hvor virksomheder er samfundets værdiskabere og
tillidsmænd i en mere helhedsorienteret og ansvarlig model indenfor de frie og
demokratiske retssamfundsamfund og som svar på nutidens sociale og
miljømæssige udfordringer.
Interessentkapitalisme blev udviklet som ledelsesteori i 1950'erne og 60'erne, hvor
den fokuserede på behovene hos alle interessenter, ikke kun aktionærer. Teorien
og tænkningen har igen vundet indpas efter finanskrisen i 2008, den
alarmerende klimakrise, global kapitalismes tillidskrise og stigende sociale
udfordringer såsom stigende ulighed.
World Economic Forums nyorientering i 2020 afspejler en stigende erkendelse
om, at den fremherskende ideologi om at sætte aktionærer over alle andre som har regeret i de sidste 40 års globale kapitalisme - har brug for en alvorlig
justering.
Det Verdensøkonomiske Forum har også fokus på den såkaldte fjerde industrielle
revolution. Den fjerde industrielle revolution (eller Industri 4.0) er den
igangværende automatisering af traditionel fremstillings- og industriel praksis ved
hjælp af moderne smart teknologi. Maskine-til-maskine kommunikation (M2M) og
tingenes internet (IoT) er integreret til øget automatisering, forbedret
kommunikation og selvovervågning og produktion af smarte maskiner, der kan
analysere og diagnosticere problemer uden menneskelig styring.
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Share and stake
Shareholders eller aktionærer ejer virksomheden. Stakeholders eller interessenter
har interesse i virksomheden. En interessent er enhver person, gruppe eller part,
der har interesse i en organisation og resultatet af dens handlinger, fx
medarbejdere, kunder, aktionærer, leverandører, samfund og regeringer. Alle
stakeholders eller interessenter påvirkes økonomisk, socialt eller miljømæssigt af
af virksomheden.
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Aktionærkapitalisme
Shareholder
capitalism

Interessentkapitalisme
Stakeholder
capitalism

Statskapitalisme
State
capitalism

Aktionærkapitalisme
er et økonomisk system,
hvor den dominerende
virksomhedsform er juridisk
uafhængige
virksomheder, der kan
samle kapital fra mange
aktionærer med
begrænset ansvar
suppleret med et åbent
aktiemarked for at handle
disse aktier frit for at
profitmaksimere og skabe
afkast til aktionærer.

Interessentkapitalisme
er et system, hvor
virksomheder er orienteret
mod at tjene alle deres
interessenters interesser.
Tilhængere af
interessentkapitalisme
mener, at det at tjene alle
interessenters interesser, i
modsætning til kun
aktionærer, er vigtigt for
enhver virksomheds
langsigtede succes og
sundhed samt ansvarligt
overfor miljø, mennesker
og samfund.

Statskapitalisme er et
økonomisk system, hvor
staten påtager sig
forretningsmæssig og
kommerciel økonomisk
aktivitet, og hvor
produktionsmidlerne er
organiseret og ledet som
statsejede (eller
statsdominerede)
virksomheder, herunder
processer med
kapitalakkumulering,
centraliseret ledelse og
lønarbejde.

USA er et eksempel på
aktionærkapitalisme.

Europa har eksempler på
interessentkapitalisme.

Kina er et eksempel på
statskapitalisme.

Kapitalisme tre
forskellige modeller
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Industri 4.0
Det Verdensøkonomiske Forum har den fjerde industrielle revolution (eller Industri
4.0) som grundscenarie for de kommende årtier. Udtrykket blev først
introduceret af Klaus Schwab, formand for World Economic Forum, i en artikel i
Foreign Affairs i 2015 og er siden blevet en rammeanalyse for Forummet. Den
fjerde industrielle revolution er den igangværende automatisering af traditionel
fremstillings- og industriel praksis ved hjælp af moderne smart teknologi.
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Davos Manifesto 2020
The Universal Purpose of a Company
in the Fourth Industrial Revolution

A. The purpose of a company is to engage all its stakeholders in shared and
sustained value creation. In creating such value, a company serves not only its
shareholders, but all its stakeholders – employees, customers, suppliers, local
communities and society at large. The best way to understand and harmonize
the divergent interests of all stakeholders is through a shared commitment to
policies and decisions that strengthen the long-term prosperity of a company.
i. A company serves its customers by providing a value proposition that best
meets their needs. It accepts and supports fair competition and a level playing
field. It has zero tolerance for corruption. It keeps the digital ecosystem in which it
operates reliable and trustworthy. It makes customers fully aware of the
functionality of its products and services, including adverse implications or
negative externalities.
ii. A company treats its people with dignity and respect. It honours diversity and
strives for continuous improvements in working conditions and employee wellbeing. In a world of rapid change, a company fosters continued employability
through ongoing upskilling and reskilling.
iii. A company considers its suppliers as true partners in value creation. It provides
a fair chance to new market entrants. It integrates respect for human rights into
the entire supply chain.
iv. A company serves society at large through its activities, supports the
communities in which it works, and pays its fair share of taxes. It ensures the safe,
ethical and efficient use of data. It acts as a steward of the environmental and
material universe for future generations. It consciously protects our biosphere and
champions a circular, shared and regenerative economy. It continuously
expands the frontiers of knowledge, innovation and technology to improve
people’s well-being.
v. A company provides its shareholders with a return on investment that takes into
account the incurred entrepreneurial risks and the need for continuous innovation
and sustained investments. It responsibly manages near-term, medium-term and
long-term value creation in pursuit of sustainable shareholder returns that do not
sacrifice the future for the present.
B. A company is more than an economic unit generating wealth. It fulfils human
and societal aspirations as part of the broader social system. Performance must
be measured not only on the return to shareholders, but also on how it achieves
its environmental, social and good governance objectives. Executive
remuneration should reflect stakeholder responsibility.
C. A company that has a multinational scope of activities not only serves all those
stakeholders who are directly engaged, but acts itself as a stakeholder – together
with governments and civil society – of our global future. Corporate global
citizenship requires a company to harness its core competencies, its
entrepreneurship, skills and relevant resources in collaborative efforts with other
companies and stakeholders to improve the state of the world.
18

Davos Manifesto 2020

Det universelle formål med en virksomhed
i den fjerde industrielle revolution
A. Formålet med en virksomhed er at engagere alle dens interessenter i fælles og
bæredygtig værdiskabelse. Ved at skabe sådan værdi tjener en virksomhed ikke
kun sine aktionærer, men alle dens interessenter - medarbejdere, kunder,
leverandører, lokalsamfund og samfundet som helhed. Den bedste måde at forstå
og harmonisere forskellige interessenters forskellige interesser er gennem en fælles
forpligtelse over for politikker og beslutninger, der styrker en virksomheds langsigtede
velstand.
i. En virksomhed tjener sine kunder ved at levere et værdiproposition, der bedst
opfylder deres behov. Det accepterer og understøtter fair konkurrence og lige vilkår.
Det har nultolerance overfor korruption. Det holder det digitale økosystem, hvor det
fungerer, pålideligt og troværdigt. Det gør kunderne fuldt ud opmærksomme på
funktionaliteten i deres produkter og tjenester, herunder negative følger eller
negative eksternaliteter.
ii. Et firma behandler sine medarbejdere med værdighed og respekt. Det ærer
mangfoldighed og stræber efter løbende forbedringer af arbejdsvilkår og
medarbejderes trivsel. I en foranderlig verden fremmer en virksomhed fortsat
beskæftigelsesegnethed gennem løbende opskoling og omskoling.
iii. En virksomhed betragter sine leverandører som ægte partnere i værdiskabelsen.
Det giver en rimelig chance for nye markedsdeltagere. Det integrerer respekten for
menneskerettighederne i hele forsyningskæden.
iv. En virksomhed tjener samfundet som helhed gennem sine aktiviteter, støtter de
samfund, hvor det arbejder, og betaler sin rimelige andel af skatter. Det sikrer en
sikker, etisk og effektiv brug af data. Det fungerer som en forvalter af det
miljømæssige og materielle univers for fremtidige generationer. Det beskytter bevidst
vores biosfære og befordrer en cirkulær, delt og regenerativ økonomi. Det udvider
løbende grænserne for viden, innovation og teknologi for at forbedre folks trivsel.
v. En virksomhed giver sine aktionærer et investeringsafkast, der tager højde for de
påløbne iværksætterrisici og behovet for kontinuerlig innovation og vedvarende
investeringer. Det styrer ansvarligt kortsigtet, mellemlang og langsigtet
værdiskabelse i stræben efter bæredygtige aktionærafkast, der ikke ofrer fremtiden
for nutiden.
B. En virksomhed er mere end en økonomisk enhed, der skaber rigdom. Det opfylder
menneskelige og samfundsmæssige ambitioner som en del af det bredere sociale
system. Performance skal måles ikke kun ved afkastet til aktionærerne, men også
på, hvordan det når sine miljømæssige, sociale og god selskabsledelsesmål.
Ledelsesaflønning skal afspejle interessenternes ansvar.
C. Et selskab med multinationalt aktivitetsområde tjener ikke kun alle de direkte
engagerede interessenter, men fungerer selv som en interessent - sammen med
regeringer og civilsamfundet - i vores globale fremtid. Virksomhedens globale
statsborgerskab kræver, at en virksomhed udnytter sine kernekompetencer, dets
iværksætterånd, færdigheder og relevante ressourcer i samarbejdsindsats med
andre virksomheder og interessenter for at forbedre verdens tilstand.
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Donuts økonomi
Donut-økonomien er en visuel ramme for bæredygtig udvikling - formet som en
donut eller livsbælte - der kombinerer begrebet planetariske grænser med det
supplerende koncept for sociale grænser. Navnet stammer fra diagrammets
form, dvs. en skive med et hul i midten. Modelens midterhul viser andelen af
mennesker, der mangler adgang til livsvæsentlige forhold (sundhedspleje,
uddannelse, egenkapital osv.), Mens skorpen repræsenterer det økologiske loft
(planetariske grænser), som livet afhænger af og ikke må overskride.
Diagrammet er udviklet af Oxford-økonom Kate Raworth i Oxfam-papiret "A
Safe and Just Space for Humanity" og uddybet i bogen "Donut Economics:
Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist."
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Viden hvis du
vil vide mere om Davos
Hvis du vil vide mere om World Economic Forum og Davos Manifesto 2020:
World Economic Forum "Davos Manifesto 2020: The Universal Purpose of a
Company in the Fourth Industrial Revolution", 02.12.2019. Læs det
oprindelige manifest fra 1973 her.
World Economic Forum's artikel "The company of the future must do well
by doing good", 20.01.2020.
World Economic Forum har udviklet en tænkning om den fjerde
industrielle revolution samt en model om den fjerde industrielle revolution
og hvilken ledelse der kan realisere målene.
World Economic Forum om hvidpapir om "Toward Common Metrics and
Consistent Reporting of Sustainable Value Creation", 22.01.2020.
Harvard Business Review's artikel "Making Stakeholder Capitalism a
Reality", 22.01.2020.
Forbes har publiceret artiklen "Why Stakeholder Capitalism Will Fail",
05.02.2020 af
Oxford-økonom Kate Raworth og hendes Donuts-model for økonomien og
hendes bog "Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21stCentury Economist". Første præsenteret i 2012 i en Oxfam-artikel.
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FN
Global Compact
Global Compact blev introduceret af FN i 1999 og opstiller ti
grundlæggende principper for virksomheders arbejde
med samfundsansvar. Global Compacts mission er at mobilisere en global
bevægelse af ansvarlige virksomheder for at skabe en bedre verden.
Global Compacts principper giver en fælles etisk og praktisk ramme for
virksomhedsansvar og er baseret på internationale konventioner og
aftaler.
Global Compacts ti principper er delt op i fire hovedgrupper:
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
De ti principper i FN’s Global Compact er et godt udgangspunkt, når
virksomheder skal arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed.
Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
Menneskerettigheds-princippet stammer fra FN's
menneskerettighedserklæring fra 1948. Princip 1 er tæt forbundet med
FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv. FN’s retningslinjer
kan ses som en udvidet forklaring på, og anvisning for, hvordan en
virksomhed kan leve op til princip 1.
Arbejdstagerrettighederne har baggrund i ILOs "Erklæring om
Grundlæggende Arbejdstagerrettigheder" fra 1998. Miljødelen har
baggrund i Agenda 21 fra Rio-konferencen i 1992. Antikorruptionsprincippet har baggrund i FNs Konvention mod Korruption fra
1996 og OECD’s retningslinjer.
Alle virksomheder kan lade sig inspirere af de ti principper, men
virksomheder kan også vælge at tilslutte sig FN’s Global Compact.
Virksomheder, der tilslutter sig Global Compact, forpligter sig til at gøre de
ti principper til en del af deres forretningsaktiviteter og til at rapportere til
Global Compact om indsatsen. Kravene til rapporteringen er afhængig af
virksomhedens størrelse.
For investorer er der udarbejdet et særskilt sæt af principper, nemlig PRI's
FN-støttede principper for ansvarlige investeringer.
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10 principper
i FNs Global Compact
1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af
internationalt erklærede menneskerettigheder.
2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser
af menneskerettighederne.
3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt
anerkende retten til kollektiv forhandling.
4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for
tvangsarbejde.
5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af
børnearbejde.
6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til
arbejds- og ansættelsesforhold.
7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til
miljømæssige udfordringer.
8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større
miljømæssig ansvarlighed.
9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af
miljøvenlige teknologier.
10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption,
herunder afpresning og bestikkelse.
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FNs Global Compact
og link til Verdensmål
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Viden om FNs
Global Compact
Hvis du vil vide mere om FNs Global Compact, de 10 principper og de
konventioner der liger til grund inden for menneskerettigheder,
arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
Global Compacts hjemmeside og Global Compact Network Danmark
Princip 1 i Global Compact er tæt forbundet med FN’s retningslinjer for
menneskerettigheder og erhvervsliv (UN Guiding Principles on Business
and Human Rights, 2011). Retningslinjerne er en udvidet forklaring på, og
anvisning for, hvordan en virksomhed kan leve op til princip 1.
FNs menneskerettighedserklæring, 1948.
FNs Konvention mod Korruption, 1996
OECDs Principles of Corporate Governance, 2020, samt mæglings- og
klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.
ILO's erklæring "Erklæring om Grundlæggende Arbejdstagerrettigheder" /
"Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work", 1998.
Agenda 21, Rio-konferencen, 1992 og "Rio Declaration on Environment
and development".
For investorer er der udarbejdet et særskilt sæt af principper: PRI's FNstøttede principper for ansvarlige investeringer.
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Ansvarligt
Bæredygtigt
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Samfundsansvar med
tredobbelte bundlinje
Den tredobbelte bundlinje er et mål og ledelsesmetode for virksomheder
med fokus på økonomi, mennesker og miljø. Finansielt ansvar, socialt ansvar
og miljømæssigt ansvar. Samspillet mellem mennesker, økonomi og miljø.
Overskud og god bundlinje både økonomisk, menneskeligt og miljømæssigt.
På engelsk hedder det "The triple bottom line" forkortet som TBL eller 3BL med
fokus på Profit, People, Planet.
Tænkningen om den tredobbelte bundlinje har rødder tilbage til FNs
Brundtland-kommission om bæredygtighed i 1987, men er udfoldet af fx
John Elkington og blev allerede lanceret i 1981 af Freer Spreckley som
argumenterede for, at virksomheder skal måle og rapportere om økonomiske
resultater, social velstand og miljøansvar.
TBL-virksomhedsledelse, -regnskaber og -investeringer tager højde for sociale
og miljømæssige resultater ud over økonomiske resultater.
I TBL ligger virksomhedsansvaret bredt hos interessenter (stakeholders) snarere
end smalt hos aktionærer (shareholders). Interessenter eller stakeholders er
enhver, der enten påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens
handlinger, fx medarbejdere, kunder, leverandører, lokale beboere,
offentlige agenturer og kreditorer.
TBL kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, CSR - Corporate Social
Responsibility og bæredygtighed. Uanset betegnelse handler det om, at
virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund og
driver virksomhed på en måde, der minimerer negative påvirkninger og
maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø, økonomi og samfund.
Et voksende antal finansielle institutioner indarbejder en tredobbelt bundlinjetilgang i deres arbejde. Det er for eksempel kernen i bankernes forretning i
"Global Alliance for Banking on Values". De Detroit-baserede Avalon
International Breads fortolker den tredobbelte linje, som "Jorden",
"Fællesskabet" og "Medarbejdere".
Arbejdet med den tredobbelte bundlinje tænkes ofte sammen med FNs
Global Compact-principper og Global Reporting Initiative (GRI).
I Danmark arbejder bl.a. Novo Nordisk med TBL og forklarer: "For Novo Nordisk
handler det om at være en ansvarlig virksomhed, om at afveje hensyn til
mennesker, miljø og samfund. Vores forpligtelse til den tredobbelte bundlinje
er forankret i vores ledelsesprincipper."
30

People

Sociale forhold som
samfund, uddannelse,
tillid, lighed, frihed,
sundhed og livskvalitet.

Tåleligt

Retfærdigt

Ansvarligt
Bæredygtigt
Planet

Miljøforhold som natur
ressourcer, vand og luft
kvalitet, naturbevarelse
og jordbrug.

Profit

Levedygtigt

Økonomiske forhold
som bundlinje og
cashflow.

Samfundsansvar med
tredobbelte bundlinje
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Viden hvis du
vil vide mere om TBL
Hvis du vil vide mere om den tredobbelte bundlinje eller på engelsk "The
triple bottom line" (BR):
Tribble Bottom Line forklaret af University of Wisconsin inklusiv en kort video.
Harvard Business Review artikel i 2018 "25 Years Ago I Coined the Phrase
“Triple Bottom Line.” Here’s Why It’s Time to Rethink It" af John Elkington.
Global Reporting Initiativ (GRI) er en international uafhængig
standardorganisation, startet i 1997, som hjælper virksomheder mfl med
bæredygtighedsrapportering om det økonomiske, sociale og
miljømæssige (Sustainability Reporting Framework).
ESG: E for Environmental (miljø), S for Social (sociale forhold) og G for
Governance (god selskabsledelse). Standard for bæredygtige og
ansvarlige investeringer, herunder styring af aktie- og
obligationsporteføljer.
Læs om ESG ifølge PWC, anbefalet af Nasdaq Nordic og perspektiveret i
en artikel i tidsskriftet Forbes, juni 2020.
Avalon International Breads fortolkning af den tredobbelte linje som "Jorden",
"Fællesskabet" og "Medarbejdere".

32

33

CSR Corporate
Social Responsibility

CSR
Baggrund om
SMV-manifest 2021
34

CSR Corporate
Social Responsibility
Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders
arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres
forretningsaktiviteter og i deres interaktion med interessenterne.
’Virksomhedens samfundsansvar’ er en dansk betegnelse for begrebet.
Virksomheder viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed
og samfund ved i dialog med deres interessenter at håndtere sociale,
miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med
internationalt anerkendte principper for samfundsansvar.
CSR vedrører forhold som organisering, menneskerettigheder,
arbejdsforhold, miljø, god forretningsskik, forbrugerforhold og
samfundsudvikling.
CSR-aktiviteter er de aktiviteter, som virksomheden bør påtage sig for at
respektere internationale anerkendte CSR-principper. Dette skyldes særligt
den øgede globalisering, hvor danske virksomheder i stigende grad driver
virksomhed i lande, hvor den lokale lovgivning ikke er på niveau med
internationalt anerkendte CSR-principper eller ikke håndhæves
tilstrækkeligt. Derfor er der behov for, at virksomheder selv kan
dokumentere, kommunikere og ikke mindst systematisere de ting, man gør
for at undgå at have negativ indflydelse på CSR-principper, herunder
menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
CSR kan for eksempel indebære:
• At stille krav til leverandører om at overholde menneske- og
arbejdstagerrettigheder.
• At samarbejde med leverandører om at forbedre sociale og
miljømæssige forhold.
• At arbejde systematisk med miljø- og klimaledelse.
• At arbejde for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i
virksomheden.
• At udvikle nye produkter eller ydelser, der indeholder en social eller
miljømæssig dimension.
Samfundsansvar kan være med til at styrke virksomhedens
konkurrenceevne og indtjening. Der er størst værdi at hente for
virksomheden, hvis indsatsen er forretningsdrevet og dermed supplerer
virksomhedens kerneforretning. Med forretningsdrevet samfundsansvar
forstås, at virksomheden fokuserer sin indsats, så den passer ind i
virksomhedens strategier, udfordringer og markedsrelationer.
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Hvad er CSR?
Ansvarlig virksomhed
med hensyn til miljø,
sociale forhold og
økonomi.

Miljø

Forebyggelse af
forurening,
naturbeskyttelse, holdbar
ressourcebrug og
bekæmpelse af
klimaforandringer.

Forbrugerforhold

Virksomhedens ansvar
over for de kunder, der
køber eller bruger
virksomhedens varer eller
ydelser.

Organisering

Organisering og god
ledelse af virksomhed.

Arbejdsforhold

Arbejdsforhold og
arbejde udført på og for
virksomhed af egne
ansatte og af andre.

Menneskerettigheder

Menneskeværd og
ligeværdighed, uanset
status eller baggrund.

God forretningsskik

Etisk adfærd i relation til
virksomheden og dens
omgivelser, mennesker,
miljø og samfund.

Samfund

Virksomhedens
engagement i og ansvar
for det samfund, den er
en del af. Dette gælder
både i Danmark og i
udlandet.

CSR Corporate
Social Responsibility
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Viden hvis du
vil vide mere om CSR
Hvis du vil vide mere om CSR - Corporate Social Responsibility:
CSR og samfundsansvar ifølge Erhvervsstyrelsens hjemmeside
samfundsansvar.dk. Herunder drejebog for SMV'ers CSR.
CSR og leverandørstyring ifølge hjemmesiden csrkompasset.dk som bl.a.
Dansk Industri og Erhvervsministeriet står bag.
CSR.dk – forum for bæredygtig forretning. Erhvervsmedie og community
med fokus på forretningsdrevet CSR. Udgiver magasinet CSR Quarterly.
Dansk Erhverv om CSR.
CBSs forskningscenter "CBS Sustainability". Oprettet i 2002 som "Centre for
Corporate Values and Responsibility (CVR)", ændret i 2007 til "CBS Centre
for Corporate Social Responsibility" (cbsCSR) og fik sit nuværende navn og
form i 2018.
CSR guiden er et samarbejde mellem Dansk Standard og
Erhvervsstyrelsen. Formålet med guiden er at inspirere små og mellemstore
virksomheder til arbejdet med samfundsmæssigt ansvar (CSR).
CSR-mærket, et uforpligtende brand og mærke til profilering af CSR.
Global Reporting Initiativ (GRI) er en international uafhængig
standardorganisation, startet i 1997, som hjælper virksomheder mfl med
bæredygtighedsrapportering om det økonomiske, sociale og
miljømæssige (Sustainability Reporting Framework).
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Verdensøkonomi
Manifest for ansvarlighed
FNs Verdensmål blev vedtaget i 2015 som et svar på jordens økonomiske,
sociale og miljømæssige udfordringer. Verdens 193 lande blev enige om
17 Verdensmål og 169 delmål for Bæredygtig Udvikling. Verdensmålene
definerer globale prioriteter frem mod 2030 og ønsket er, at alle trækker et
læs, ikke mindst virksomheder, som spiller en central rolle i opfyldelsen af
målene.
Verdensmålene for bæredygtig udvikling er 17 mål, der tilsammen skal
pege os i retning af en bæredygtig fremtid. Dansk erhvervsliv består langt
overvejende af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og derfor
spiller disse virksomheder en central rolle i opfyldelsen af målene.
Men hvordan kan små og mellemstore virksomheder bidrage? Og hvad
kan de selv konkret få ud af de store, globale og ambitiøse mål?
I efteråret 2017 har Erhvervsstyrelsen samarbejdet med Dansk Initiativ for
Etisk Handel (DIEH) om at udbrede og aktualisere FN’s verdensmål over for
små- og mellemstore danske virksomheder. Det har bl.a. udmøntet sig i syv
cases.
Regeringen nedsatte i 2018 et nyt "Råd for Samfundsansvar og
Verdensmål". Rådet skal overtage efter "Virksomhedsforum for Socialt
Ansvar" (VFSA) og "Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst". Rådet skal
gøre danske virksomheder førende inden for bæredygtig og ansvarlig
virksomhedsdrift ved bl.a. at sætte fokus på de muligheder, som FN’s
verdensmål rummer for virksomhederne, både når det handler om
ansvarlig, bæredygtig produktion og om at inkludere udsatte mennesker
på arbejdsmarkedet.
SDG Accelerator er et UNDP-program, som har til formål at accelerere
små og mellemstore danske industrivirksomheders arbejde med at udvikle
nye produkter, tjenester og forretningsmodeller og dermed bidrage til
Verdensmålene. Programmet finansieres af Industriens Fond og kører i
Danmark i 2018 og 2019 med i alt 30 virksomheder. Herefter udrulles SDG
Accelerator nordisk og globalt.
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SDG SMV Mulighedskort
I SDG Accelerators hjælp til SMV'er arbejde med verdensmålenene har de
oversat de 169 delmål til forretningsmuligheder i nogle kort, som de kalder 'SDG
Opportunity Cards'. Kortene beskriver kortene Verdensmål, som er mest
relevante for den private sektor, og identificerer konkrete markedsmuligheder.
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Anbefalinger fra
monkeyglasses
Vision: ”Igennem vores
brillesalg vil vi inspirere
optikerbutik- ker i hele
Europa til at blive
grønnere”
Verdensmål i fokus:
”Verdensmålene
hjælper os i vores
fortælling om hvordan
vi arbejder med
bæredygtighed i hele
vores forretning."

Når man arbejder med FN’s Verdensmål skal man
justere og forfine sin indsats hele tiden. Du skal konstant spørge dig selv: kan vi gøre mere?
Undersøg dit marked: hvad synes dine kunder er
vigtigt? Sustainability er slet ikke en afgørende faktor i
sammenligning med design, pris og fitting. Man skal
levere på alle disse områder.

Aktionærkapitalisme
Shareholder
Inddragcapitalism
og respekter dine leverandørers input i alle

Man kan ikke opfinde alting, nogle gange skal man
arbejde med det ’næstbedste’ for ellers kommer man
aldrig videre.
processer, fra design til produktlevering.

Stil krav til jeres distributører! Man skal ikke være
bange for at være ’besværlig’ – det er vigtigt at
dinesælgere eller distributører fortæller kunderne om
den bæredygtige produktionsproces.

Cases: SMV SDG&ansvar
I efteråret 2017 har Erhvervsstyrelsen samarbejdet med Dansk Initiativ for Etisk
Handel (DIEH) om at udbrede og aktualisere FN’s verdensmål over for små- og
mellemstore danske virksomheder. Det har bl.a. udmøntet sig i syv cases.
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Anbefalinger fra
Middelfart
Sparrekasse
Vision: ”Bedst til kunder”
Verdensmål i fokus: ”For
os er Verdensmålene et
vigtigt redskab til at
koble vores arbejde til
internationale mål.”

Samfundsansvar og bæredygtighed skal være
forankret i ledelsen. Og det skal være integreret i hele
for- retningen - ikke en separat afdeling eller funktion
Det er vigtigt at starte i det små. Undersøg hvor det
giver mest mening at koble Verdensmålene til jeres
forretning? Start der!
Der skal være en rød tråd i de indsatser, I laver i
forbindelse med Verdensmålene, sådan at alle – både
medarbejdere og kunder - kan følge med og bakke
op om hvad der bliver gjort.

Cases: SMV SDG&ansvar
I efteråret 2017 har Erhvervsstyrelsen samarbejdet med Dansk Initiativ for Etisk
Handel (DIEH) om at udbrede og aktualisere FN’s verdensmål over for små- og
mellemstore danske virksomheder. Det har bl.a. udmøntet sig i syv cases.
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Anbefalinger fra
Engsko Møllesten

For at kunne bidrage positivt til Verdensmålene skal
man først have et produkt, der kan sælges: dvs. af høj
kvalitet og til en konkurrencedygtig pris!

Vision: ”At blive den
foretrukne partner til
virksomheder, som vil
producere autentiske
slutprodukter”

Man skal være klar over, at ens potentiale til at
bidrage positivt til Verdensmålene er stort, når man eksporterer til udviklingslande, men for at sikre en positiv
indvirkning skal man have folk tilstede lokalt.

Verdensmål i fokus: ”Vi
bruger Verdensmålene
som reference- ramme
for at finde nye
samarbejdspartnere”

Netværk er afgørende: tal med ambassader, lokale
myndigheder og NGO’er – for at udforske
mulighederne for produkttilpasning og innovation.
Allier dig med andre: prøv at skabe en succesfuld joint
venture i leverandørkæden med win-win for forretning og for samfundet – Verdensmålene kan
understøtte dette samarbejde.
Udnyt det faktum, at du er fra Danmark, da det
signalerer kvalitet, som folk gerne stoler på.

Cases: SMV SDG&ansvar
I efteråret 2017 har Erhvervsstyrelsen samarbejdet med Dansk Initiativ for Etisk
Handel (DIEH) om at udbrede og aktualisere FN’s verdensmål over for små- og
mellemstore danske virksomheder. Det har bl.a. udmøntet sig i syv cases.
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Viden om verdensmål
og samfundsansvar
Hvis du vil vide mere om FNs verdensmål (SDG) og virksomheders
samfundsansvar.
Danmarks officielle side om Verdensmålene.
Erhvervsstyrelsens vidensportal: samfundsansvar.dk.
Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål under Erhvervsstyrelsen.
SDG Accelerator, UNDP-program, accelererer små og mellemstore
danske industrivirksomheders arbejde med at udvikle nye produkter,
tjenester og forretningsmodeller og dermed bidrage til Verdensmålene.
I efteråret 2017 har Erhvervsstyrelsen samarbejdet med Dansk Initiativ for
Etisk Handel (DIEH) om at udbrede og aktualisere FN’s verdensmål over for
små- og mellemstore danske virksomheder. Se syv cases.
Dansk Industri har udviklet portalen "Fra filantropi til forretning" under
projektet ”FN’s verdensmål – fra Filantropi til Forretning”, støttet af
Industriens Fond.
FNs afdeling for SDG: "The Division for Sustainable Development
Goals" (DSDG) i "United Nations Department of Economic and Social
Affairs" (UNDESA). DSDG har temaside om SDG.
Dansk Statistik er en del af Danmarks Statistiks Partnerskab for
Verdensmålsdata, som statistisk belyser den danske implementering af
Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling
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FN Business
and Human Rights
FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights) blev vedtaget af FN’s
Menneskerettighedsråd i juni 2011.
De Forenede Nationers vejledende principper for erhverv og
menneskerettigheder er et instrument, der består af 31 principper, der
implementerer De Forenede Nationers "Protect, Respect and Remedy"ramme om spørgsmålet om menneskerettigheder og tværnationale
selskaber og andre forretningsvirksomheder.
FN’s retningslinjer definerer, hvad regeringer og virksomheder bør gøre for
at undgå og håndtere virksomheders negative indflydelse på
menneskerettighederne. FN’s Retningslinjer giver alle virksomheder - små
som store - en opskrift på, hvad der kræves, for at respektere
menneskerettighederne.
Retningslinjerne opstiller en klar sondring mellem, hvad der forventes af
regeringer, og hvad der forventes af virksomheder.
I marts 2014 vedtog den danske regering "Danish National Action Plan
– implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human
Rights".
I februar 2015 lancerede FN "UN Guiding Principles Reporting
Framework" (UNGP Reporting Framework) som et opfølgende værkstøjet
til "UN Guiding Principles on Business and Human Rights". UNGP Reporting
Framework er en omfattende guide til at rapportere om
menneskerettighedsspørgsmål - og beskyttelse.
Viden, hvis du vil vide mere om
UN Guiding Principles on Business and Human Rights, juni 2011
I FN’s interpretive guide fra 2012 uddybes det, hvordan virksomheder skal
forstå og fortolke FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv.
Danish National Action Plan – implementation of the UN Guiding Principles
on Business and Human Rights, marts 2014
UNGP Reporting Framework
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Rådet for
samfundsansvar
Rådet for Samfundsansvar var et dansk rådgivende organ, der blev
etableret i 2009 som et led i regeringens handlingsplan for virksomheders
samfundsansvar. Rådet skulle rådgive regeringen om relevante tiltag
vedrørende virksomheders samfundsansvar og komme med anbefalinger
til danske virksomheder og investorer. Rådet blev nedlagt i 2015.
I marts 2012 udgav regeringen, på baggrund af blandt andet rådets
arbejde, den nationale handlingsplan for ansvarlig vækst: "Ansvarlig
vækst. Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015".
I rapporten lægges der vægt på at virksomheders samfundsansvar kan
kombinere innovation, produktivitet og vækst samt socialt ansvar, respekt
for menneskerettigheder og bæredygtighed.
"Samfundsansvar handler derfor om at få vækst og ansvarlighed til at gå
hånd i hånd og skabe fælles værdi for både virksomhed og samfund. Den
opgave involverer både dansk erhvervsliv, det offentlige og
civilsamfundet."
Ifølge handlingsplanen "Ansvarlig vækst" fra 2012 skal samfundsansvar og
ansvarlig vækst styrkes gennem samarbejde og partnerskaber om fire
indsatsområder:
1.
2.
3.
4.

Styrke respekten for internationale principper
Øge ansvarlig vækst gennem partnerskaber
Øge gennemsigtighed
Fremme gode rammer for ansvarlig vækst gennem
det offentlige
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Samfund

Fælles

Virksomhed

Social og
miljømæssig
værdiskabelse

Fælles værdi

Forretningsmæssig
værdiskabelse

Investeringer med
sociale og
miljømæssige formål,
fx gode
arbejdsforhold,
adgang til
uddannelse, godt
miljø og bekæmpelse
af forurening.

Investeringer der
skaber værdi for
virksomheden, og
bidrager til sociale og
miljømæssige
målsætninger.

Investeringer i kortog langsigtet
konkurrenceevne.

Ansvarlig vækst – fælles værdi for både virksomhed og samfund.

Samfundsansvar
Samfundsansvar handler om det fælles bedste. Om at få vækst og ansvarlighed
til at gå hånd i hånd og skabe fælles og ansvarlig værdi for både virksomhed
og samfund. Den opgave involverer både dansk erhvervsliv, det offentlige og
civilsamfundet.
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Respekt for
internationale principper

Ansvarlig vækst gennem
partnerskaber

Mæglings- og klageinstitutionen for
ansvarlig virksomhedsadfærd (OECD).
Kurser og vejledning i ansvarlig
virksomhedsadfærd.
International
menneskerettighedskonference.
Topmøde for ansvarlig vækst.
Fælles nordisk strategi for
samfundsansvar.

Partnerskaber for ansvarlig vækst.
Ansvarlig vækst i udviklingslande.
Nye grønne forretningsmodeller.

Øget
gennemsigtighed

Gode rammer for ansvarlig
vækst gennem det offentlige

Rapportering om
menneskerettigheder og klima.
Rapportering om samfundsansvar på
EU-plan.
Land-for-land rapportering i
udvindingsog skovbrugsindustrien.
CSR Awards.
Fremme af bæredygtigt forbrug.

Fremme ansvarlig offentlige indkøb.
Strategi for intelligent offentlige
indkøb.
Den offentlige sektors eget
samfundsansvar.
Bæredygtige regeringskonferencer.
Fremme udsatte gruppers adgang til
arbejdsmarkedet.

Samfundsansvar
på fire områder
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Viden om Rådet
for samfundsansvar
Hvis du vil vide mere om Rådet for samfundsansvar, 2009-1015.
Handlingsplanen "Ansvarlig vækst. Handlingsplan for virksomheders
samfundsansvar 2012-2015", marts 2012.
Engelsk udgave af handlingsplanen: "Responsible growth Action Plan for
Corporate Social Responsibility 2012-2015", "Responsible growth
Action Plan for Corporate Social Responsibility 2012-2015", marts 2012.
Artikel i Altinget i forbindelse med nedlæggelsen i 2015, "Regeringen
nedlægger Rådet for Samfundsansvar", 25.11.2015.
Københavns Universitet har i perioden 2009-2020 forsket i samfundsansvar i
"Center for Virksomhedsansvar" (CEVIA). Centeret blev i 2020 ændret til
"Centre for Private Governance" (CEPRI) ved Det Juridiske Fakultet, som
med juridisk forskning vil belyse de retlige implikationer af private aktørers
varetagelse af (traditionelle) offentlige opgaver og funktioner (”private
governance”).
I maj 2008 udgav den daværende regering "Handlingsplan for
virksomheders samfundsansvar". Handlingsplanen består af i alt 30
initiativer fordelt på fire indsatsområder: 1. Udbredelse af forretningsdrevet
samfundsansvar. 2. Fremme af virksomheders samfundsansvar gennem
statens aktiviteter. 3. Erhvervslivets klimaansvar. 4. Markedsføring af
Danmark for ansvarlig vækst.
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God selskabsledelse
corporate governance
God selskabsledelse - corporate governance - skal understøtte
værdiskabende og ansvarlig ledelse. I Danmark har "Komitéen for god
Selskabsledelse" under Erhvervsstyrelsen ansvar for løbende at følge feltet
og fastsætte "Anbefalinger for god Selskabsledelse".
Komitéens anbefalinger er retningslinjer for ”best practice” for ledelse af
selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked i
Danmark, herunder Nasdaq Copenhagen A/S. Andre virksomheder, f.eks.
statslige selskaber, virksomheder med en særlig offentlig interesse og
fonds- og privatejede virksomheder, kan dog hente inspiration til arbejdet
med god selskabsledelse i anbefalingerne.
Anbefalingerne supplerer kravene i den danske lovgivning, ikke mindst
selskabsloven og årsregnskabsloven, selskabsreglerne fra EU og OECDs
Principles of Corporate Governance.
Komitéen har 1. juli 2020 opdateret anbefalingerne fra 2017 og har ved
revisionen lagt særlig vægt på at fremhæve vigtigheden af selskabers
langsigtede værdiskabelse, herunder øget dialog med en bred kreds af
interessenter, selskabers bæredygtighed, selskabers overvejelser og
transparens ift. ledelsesaflønning samt selskabers stillingtagen til deres
overordnede formål, deres purpose.
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Definitioner for god
Selskabsledelse
Komitéen for god Selskabsledelse har i 2020 i deres "Anbefalinger for god
Selskabsledelse" valgt at definere nøglebegreber som "ledelse", "samfund",
"formål" og "bæredygtigt". Her er en opsummeret fremstilling.
Ledelse
Virksomheder kan vælge forskellige ledelsesmodeller. Det er komitéens
opfattelse, at selskaber bedst organiserer sig med en bestyrelse og
direktion, da denne organisering giver et konstruktivt og værdiskabende
samspil mellem de to ledelsesorganer.
Samfund
Selskabets handlinger kan have betydelig indflydelse på det lokale,
nationale og internationale samfund. Selskabets påvirkning omfatter ikke
kun selskabets produkter og tjenester, og de arbejdspladser det skaber,
men også hvordan selskabet bidrager positivt eller negativt til samfundet
som helhed. Det omkringliggende samfunds opfattelse af selskabet har
også indflydelse på selskabets mulighed for at agere optimalt og til fordel
for selskabets interessenter inklusive aktionærerne og den langsigtede
værdiskabelse. Samfundet forventer, at selskabet forstår og forholder sig til
såvel den positive som den negative virkning, som selskabet har på
samfundet. Det er en fælles forpligtelse, at alle selskaber begrænser
eventuelle negative samfundspåvirkninger.
Bæredygtighed
Et selskabs bæredygtighed er selskabets interne bæredygtighed
(eksempelvis økonomisk, finansielt, innovationsmæssigt) og eksterne
bæredygtighed (eksemplificeret ved begreberne Corporate Social
Responsibility (CSR), Environment, Social and Governance impact (ESG)
og selskabets rolle som positiv bidragsyder til samfundet som helhed).
Det er væsentligt for virksomheders værdiskabelse, at de forholder sig til
bæredygtighed i bred forstand, dvs. ikke kun til den økonomiske (interne)
bæredygtighed, men også til den miljømæssige, medarbejdermæssige
og sociale samfundsmæssige (eksterne) bæredygtighed.
Overordnede formål; purpose
Et selskabs overordnede formål er selskabets overordnede langsigtede
formål og den værdi, som selskabet leverer til sine interessenter og
samfundet ud over den økonomiske værdiskabelse for ejere og
investorerne. Selskabets overordnede formål er således forskelligt fra det
vedtægtsmæssige formål. Mange selskaber har allerede et overordnet
formål, som de benytter aktivt i selskabets strategi, eksempelvis under
betegnelserne ”mission” eller ”vision”.
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Anbefalinger for god
Selskabsledelse
"Anbefalinger for god Selskabsledelse" 2020 ligger i forlængelse af tidigere
anbefalinger, men har et tydeligt styrket fokus på virksomheders formål og
ansvar.
Anbefalingerne for god Selskabsledelse udarbejdes af Komitéen for god
Selskabsledelse og skal være med til at sikre tillid til selskaberne.
Komitéen følger udviklingen inden for god selskabsledelse, så
anbefalingerne løbende bliver udviklet i takt med, at der opstår behov
herfor. Komitéen har den 1. juli 2020 sendt et udkast til opdaterede
anbefalinger i høring.
Som noget nyt indledes hvert afsnit med overordnede principper, der
beskriver de grundtanker, som selskaberne med fordel kan overveje ved
stillingtagen til efterlevelse af den enkelte anbefaling.
Opdateringerne indeholder bl.a. følgende ændringer:
• Samfundsansvar. Politik for samfundsansvar (anbefaling 1.4.1.)
Det anbefales, at bestyrelsen godkender en politik for selskabets
samfundsansvar og bæredygtighed samt at bestyrelsen løbende påser,
om selskabet lever op til politikken for samfundsansvar.
• Skattepolitik (anbefaling 1.4.2.)
Det anbefales, at bestyrelsen godkender en skattepolitik, som gøres
tilgængelig på selskabets hjemmeside.
• Selskabets overordnede formål (anbefaling 2.1.1.)
Det anbefales, at bestyrelsen forholder sig til selskabets overordnede
formål.
Alle "Anbefalinger for god Selskabsledelse", som blev offentliggjort og
sendt i høring den 1. juli 2020 kan læses på
www.corporategovernance.dk, hjemmesiden for Komitéen for god
Selskabsledelse.
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Mere viden om
god selskabsledelse
Hvis du vil vide mere om "Komitéen for god Selskabsledelse" under
Erhvervsstyrelsen og Anbefalinger for god Selskabsledelse":
Komitéen for god Selskabsledelse under Erhvervsstyrelsen og de nye
anbefalinger 2020 "Anbefalinger for god Selskabsledelse".
Selskabsloven og årsregnskabsloven.
Selskabsreglerne fra EU.
OECDs Principles of Corporate Governance, 2020, samt mæglings- og
klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.
CSR og samfundsansvar ifølge Erhvervsstyrelsens hjemmeside
samfundsansvar.dk.
CSR og leverandørstyring ifølge hjemmesiden csrkompasset.dk som bl.a.
Dansk Industri og Erhvervsministeriet står bag.
Environment, Social and Governance impact (ESG) ifølge PWC, anbefalet
af Nasdaq Nordic og perspektiveret i en artikel i tidsskriftet Forbes, juni
2020.
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