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Konference om Samfundsansvar  
Samfundsansvar er højt på dagsordenen i den offentlige debat og i virksomhederne foranlediget af sager om 
hvidvask, finansielle transaktioner, miljøbelastninger, øget fokus på bæredygtighed mv. Offentligheden og 
politikkerne medvirker på forskellig vis til at definere emnet og de tilhørende normer og forventninger, der også 
drøftes i selskaber og virksomheder. 
 

Konferencen belyser – gennem indlæg og debat – samfundsansvar fra forskellige vinkler med Finansminister 
Kristian Jensen, der redegør for virksomhedernes samfundsansvar set fra Christiansborg. Chefredaktør Lisbeth 
Knudsen, Altinget og Mandag Morgen, giver sit bud på pressens rolle i forhold til at belyse samfundsansvar og 
dertil knyttede dilemmaer for virksomheder, investorer, forbrugere og offentligheden. Fra de institutionelle 
investorer og industrien vil adm. direktør Torben Möger Pedersen fra PensionDanmark, direktør Tine Roed fra 
DI og bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen bl.a. Ørsted, belyse betydningen af et øget samfundsansvar, 
og hvorledes det kan håndteres på det strategiske niveau i virksomhederne. Professor Steen Thomsen, CBS, vil 
perspektivere samfundsansvar i forhold til paradigmeskiftet i bestyrelsesarbejdet, der har udviklet sig i det 21. 
århundrede. Professor og PhD Mette Morsing, CBS vil introducere dagens emne og facilitere debatten. 

 
 

Agenda     
  

16.00 Velkomst og indledning 
Tom Jacobsgaard og Peter Bartram, Bestyrelsesforeningen 

 

16.05 Fra CSR til Samfundsansvar 
 Mette Morsing  
 

16.15 Samfundsansvar for institutionelle investorer: Dilemmaer og forretningsmuligheder  
 Torben Möger Pedersen 
 

16.25 Stigende fokus i medierne på samfundsansvar  
 Lisbeth Knudsen 
 

16.35 Samfundsansvar i lyset af bestyrelsesarbejdets udvikling de seneste år  
 Steen Thomsen 
 

16.45 Samfundsansvar – perspektiver fra bestyrelseslokalet  
Thomas Thune 

 

16.55 Samfundsansvar som en integreret del af forretningsmodel og ledelsesopgaver 
 Tine Roed 

 

17:05 Samfundsansvar set fra Christiansborg  
 Finansminister Kristian Jensen 
 

17.15 Paneldebat 
Finansministeren 
Tine Roed 
Thomas Thune Andersen 
Lisbeth Knudsen 
Torben Möger Pedersen 
Steen Thomsen 
Faciliteret af Mette Morsing  

 

18.00 Reception og netværk 
 

 


