
 FN’s 17 verdensmål:
   Minikonference og  
workshop for medlemmer  
      af KA og KA Pleje

Inspiration til at implementere  
FNs verdensmål i virksomheden

Hvordan kan din virksomhed få gavn af FN’s 17 verdensmål?

Verdensmålene blev lanceret i 2015 som en ramme for global, bæredygtig udvikling. 
Siden da har talrige organisationer og virksomheder arbejdet med at omsætte det til 
praksis – og fået succes med det. 

Fra flere sider bliver der stillet krav til leverandører om at tænke og levere bæredygtigt, 
og derfor er der al mulig grund til at fokusere på det! Heldigvis er der efterhånden 
mange erfaringer at blive inspireret af, så du og din virksomhed også kan få gavn af 
mulighederne i verdensmålene – uden at det bare bliver til ord og varm luft.

Denne minikonference giver dig forskellige perspektiver på mulighederne og praksis- 
erfaringer gennem oplæg, dialog og en workshop målrettet små og mellemstore  
virksomheder. Formålet er at give inspiration, viden og metode så I selv kan komme  
i gang med at høste fordelene. 

 Dato: 19. maj 2020 kl. 9.00-16.45
 Sted: Hotel Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

 Pris: Kr. 695,- pr. person + moms.

Se program og oplægs- 
holdere på næste side

Tilmeld dig her!
 Tilmeld dig senest d. 16. marts 2020

https://ka.dk/medlemstilbud/arrangementer/konference-om-verdensmaal/


 9.00 Registrering og kaffe

 9.30 Velkomst  
  Baggrund for konferencen  
  v/ direktør Karsten Høgild, KA

 9.50  FN’s 17 Verdensmål: Baggrund og hvad bringer de af udfordringer og muligheder  
 v/ regionsdirektør Søren Hageman Christensen, NIRAS

 11.00 Pause

 11.15 Forretningsmuligheder i FN’s 17 verdensmål  
  v/ direktør Sara Krüger Falk, Global Compact

 11.45  Standardisering som værktøj i arbejdet med verdensmålene 
 v/ afdelingschef Majbritt Agger & seniorkonsulent Charlotte Vincentz Fischer fra Dansk Standard

 12.15 Frokost

 13.00  Praksisfortælling: Erfaringer med at arbejde med og kommunikere om Verdensmålene 
v/ direktør Dorte Martinsen, BM Silo

 13.30 Workshop  
  v/ NIRAS, incl. kaffepause

 16.30 Afrunding og tak for i dag
  (Det tages forbehold for justeringer i programmet)

Søren Hageman Christensen / regionsdirektør & Rasmus Lie Nielsen / civilingeniør  
i miljøledelse og bæredygtighed fra NIRAS
Søren og Rasmus har holdt talrige foredrag og workshops om FNs verdensmål. Gennem deres brede 
viden og erfaringer med at integrere FNs Verdensmål i mange sammenhænge, giver de indblik i de 
store linier og dykker ned i nogle eksempler fra den virkelige verden.
På workshoppen bliver deltagerne trænet i at bruge konkrete værktøjer, der kobler verdensmål med 
forretningsudvikling, så ord bliver til handling.

Dorte Martinsen / direktør i BM Silo
Dorte har stået i spidsen for at implementere tænkning og praksis om verdensmålene, så de får effekt 
i virksomhedens produktion såvel som kommunikation. Det er blandt andet sket ved at involvere 
alle ansatte i at tænke med i processen.

Maibritt Agger / afdelingschef & Charlotte Vincentz Fischer / seniorkonsulent fra Dansk Standard
Maibritt og Charlotte ved, at standarder er et oplagt fokus ift. verdensmål. Dansk Standard har  
arbejdet i dybden med at finde frem til hvordan deres specialviden kan bruges til at oversætte verdens- 
målene til en forretningskontekst. Danske Standarder, der bygger på internationalt anerkendte systemer, 
er en af årsagerne til at Danmark allerede ligger i top, når det gælder efterlevelse af verdensmålene.

Sara Krüger Falk / direktør for den danske gren af FN’s Global Compact
Med en fortid som seniorchefkonsulent i Dansk Industri med ansvar for bæredygtighedsområdet 
og nordisk kontaktperson for Global Compact, var hun i 2017 med til at etablere Global Compact 
Network Denmark. Med sin mangeårige erfaring inden for virksomheders samfundsansvar er Sara 
både medlem af det politisk nedsatte 2030-panel samt Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål.

Karsten Høgild / direktør i KA og KA Pleje
Karsten står i spidsen for KA’s arbejde med at bringe organisationens medlemmer på forkant i  
efterlevelse af FN’s Verdensmål. Det er et fokus, som ligger højt på dagsordenen for bestyrelserne  
for KA og KA Pleje.
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