
 
 
 

  

Seminar:  
Verdensmål og værdikæder som basis for partnerskaber 

Tid: Torsdag d. 2. december 2021 kl. 14.00-17.00 
Sted: KAB Huset, Enghavevej 81, 2450 København SV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til dette seminar vil vi gerne give virksomheder og deres organisationer chancen for at se 
mulighederne for at styrke deres arbejde med verdensmålene gennem partnerskaber med 
socialøkonomiske virksomheder. Samtidig vil vi gerne få de socialøkonomiske virksomheder til at 
se værdien i at arbejde mere konkret og dokumenteret med verdensmålene for på bedst mulig vis 
at kunne indgå i sådanne partnerskaber. 
 
Endelig vil vi gerne i en dialog diskutere, hvordan den socialøkonomiske sektor og markedet for 
socialt ansvarlige produkter og services kan styrkes og udvikles i et samarbejde med den private 
sektor. 
 
Verdensmål er vigtige for alle virksomheder. Der er både et krav fra kunder og beslutningstagere 
om at virksomheder løfter deres ansvar ift. at nå målene. Det gælder både private og 
socialøkonomiske virksomheder. Samtidig byder målene også på muligheder for at danne 
partnerskaber, der kan skabe værdi både for de private og de socialøkonomiske virksomheder og 
for samfundet som helhed. 

Arrangementet er gratis 

 

 

 

 
 
Arrangementet afholdes i samarbejde med Rummelig Genstart, Kooperationen, Konsulenthuset 
for Socialøkonomi, KAB og Sociale Entreprenører i Danmark 
 
 
 
 
 
 

Tilmeld dig her 
Eller via mail til per@socialeentreprenorer.dk 

https://socialeentreprenorer.dk/vare/seminar-verdensmaal-og-vaerdikaeder-som-basis-for-partnerskaber-2-12-2021/


 
 
 

  

PROGRAM 

14.00-14.05  Velkomst 

Anne Rahbek, Rummelig Genstart og Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark 

14.05-14.15 KAB´s arbejde med socialøkonomi og partnerskaber 

Steffen Morild, Næstformand i KAB og formand for KAB´s Tænketank for socialøkonomi og 

socialt ansvar 

Anna Lilje Flyverbom Nordgreen, Specialkonsulent KAB 

14.15-14.20 Aktuelt nyt fra det socialøkonomiske felt i Danmark og internationalt 

Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark 

14.20-14.35 Verdensmål i Ledelse 

Steen Hildebrandt, Ph.D. og professor emeritus på Aarhus Universitet, adjungeret professor på 

CBS og Aalborg Universitet. 

14.35-14.50  Verdensmålene er vigtige i virksomhedsdrift og virksomhedssamarbejder 

Repræsentant fra Dansk Industri – SDG-Portalen 

14.50-15.05 Verdensmål i Værdikæden 

Sara Krüger Falk, direktør, Global Compact Network Denmark og formand for 2030-Panelet 

15.05-15.25 Kaffepause 

15.25-15.40  Nationale prioriteringer i forhold til virksomheders arbejde med verdensmål 

Steen Gade, formand for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål 

15.40-15.50 Rummelig Genstart eksempler på partnerskaber 

Ulrik Boe Kjeldsen, Kooperationen 

15.50-16.05 Et socialøkonomisk partnerskab: Berendsen/elis og I Tråd Med Verden 

Martha Nina Ozmec, leder af I Tråd med Verden 

16.05-16.20 Enkelte værktøjer til at indarbejde verdensmål i den socialøkonomiske forretningsmodel 

Trine Faber Velling, direktør Konsulenthuset for Socialøkonomi 

16.20-16.25 Pause 

16.25-16.55 Debat: ”Hvordan kan den socialøkonomiske sektor og markedet for socialt ansvarlige 

produkter og services udvikles i samarbejde med andre private virksomheder” 

16.55-17.00 Afslutning og opsamling i fællesskab på de vigtigste pointer og eventuelle beslutninger 

  


