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Status for dansk klimapolitik

Frederik Silbye, analysechef i Klimarådets sekretariat

Overblik og udvalgte emner
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Kort om Klimarådet
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Rådets opgaver:

• Rådgiver regering og Folketing om klimapolitik

• Gør status over Danmarks klimamål og -forpligtelser

• Giver anbefalinger til konkrete politiske virkemidler

• Bidrager til folkelig debat og oplysning

Klimarådet har rådgivet politikerne siden 2015
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Klimarådet består af ni kloge hoveder
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Klimarådet har udgivet en lang 
række rapporter og analyser
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Hvor skal vi hen i klimapolitikken?
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Hvor er verden på vej hen?

8Kilde: Carbon Action Tracker SamlePDF - side 9 af 198
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70 pct. – det drivende danske klimamål

Danske drivhusgasudledninger siden 1990
mio. ton CO2e

70 pct. mål
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Fremskrivning med uændret politik
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Note: Udledninger er inkl. LULUCF og elhandelskorrigeret historisk.
Kilde: Energistyrelsen, Klimafremskrivning 2022.
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70 pct. kræver, at især tre sektorer bidrager

10

Danske drivhusgasudledninger fordelt på sektorermio. t CO2e

Kilde: Energistyrelsen, Klimafremskrivning 2022.
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Et par store knaster i dansk klimapolitik
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Hvad rører sig klimapolitisk lige nu?

Uafhængighed af russisk gas

Udfasning af naturgas

Mere grøn gas

Mere grøn strøm

Grøn skattereform – del 1

Omstilling af industrien 

Tilskud til CCS

Grøn skattereform – del 2

Landbrug og transport

April 2022 April 2022 Ultimo 2022

Power-to-X strategi

Skub til produktionen

December 2021

Tre nedslagspunkter:
1. CO2-adfgift
2. Grøn strøm
3. Fødevarer
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CO2-afgiften: Det store dyr på savannen

Det teoretisk bedste klimainstrument – men med udfordringer:

• ‘Lækage’ af drivhusgasudledninger

• Hvad gør vi med landbruget?

• Sammenhængskraften og den sociale balance

Pisken skal suppleres med noget gulerod
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Der kan mangle grøn strøm – særlig ved stor satsning på power-to-X
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Hvad er klimaaftrykket ved forskellige fødevarer?
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Torsk, filet, rå

Smør, saltet

Kylling, bryst, kød og skind, rå

Kaffebønne, ristet, formalet

Grisekød, hakket, 5-10% fedt, råt

Grønne linser, tørrede

Pasta, rå

Ris, parboiled, rå

Hvedemel, grahamsmel, fuldkorn

Tomat, uspec., rå

Ananas, rå

Rugbrød, fuldkorn, industrifremstillet

Letmælk, 1,5 % fedt

Agurk, rå

Havredrik, tilsat calcium

Kartoffel, uspec., rå

Landbrug

iLUC

Forarbejdning

Pakning

Transport

Detailhandel

Tallene viser den samlede udledning af 
drivhusgas  (CO2e) pr. kg fødevare

Kilde: Den Store Klimadatabase (Concito) SamlePDF - side 16 af 198



16

Danskerne har et stort animalsk fødevareforbrug

Kilde: FAOSTAT: New Food Balances (2021) & EAT-Lancet (2019)
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Der er store klimagevinster ved kostomlægninger
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mio. ton CO2e

Kilde: Klimarådet og Den Store Klimadatabase (Concito)

Klimaaftryk fra dansk forbrug af fødevarer
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Klimavenlig kost i offentlige kantiner, der følger de danske kostråd

• Barrierer gør det svært for danskerne at spise 
mere klimavenligt.

• De offentlige køkkener kan bidrage til 
normalisering og mindske barrierer

→ Ved at eksponere mange mennesker for klimavenlig 
mad (ca. 650.000 måltider om dagen)

• De offentlige serveringer kan adressere mange af 
barriererne mod kostændringer (vaner, smag osv.)

• De offentlige køkkener serverer mad til et bredt 
udsnit af befolkningen

Fordeling af offentlige serveringer
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Spørgsmål og diskussion
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Tak for opmærksomheden
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DANSK KLIMAPOLITIK
Oplæg for økonomichefer, SydDanmark

København, 2. juni 2022

John Smidt
Direktør i De Økonomiske Råds sekretariat
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Oversigt

• Kort introduktion til De Økonomiske Råd

• Klimaudfordringen helt overordnet

• Hvordan når vi 2030-målet i Danmark?
• Resultatet af en vismandsanalyse fra marts 2021 og opdatering fra marts 2022

➢ Spoiler: Det kan gøres ret billigt, hvis man vælger de rette instrumenter

➢ Ensartet CO2e-fgift på 1000-1200 kroner => Samfundsøkonomisk omkostning på 4 mia. pr. år

• Effekter på beskæftigelse og erhvervsstruktur
• Nogle regionale resultater baseret på en analyse fra december 2021
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INTRODUKTION TIL

DE ØKONOMISKE RÅD
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De Økonomiske Råd

• Samfundsøkonomiske analyser
• Bidrage til beslutningsgrundlaget for de økonomiske politik

• Second-opinion ift. regeringens vurderinger
• Egne fremskrivninger og vurderinger

• Finanspolitisk vagthund

• Eftersyn af regneprincipper

• Formandskabet (”vismændene”) tegner institutionen
• Fire ”vismands”-rapporter om året: Formandskabets emnevalg, analyser og konklusioner

• Medlemmerne af De Økonomiske Råd er bl.a. ministerier, Nationalbank, organisationer på arbejdsmarkedet 
mfl., og de kan kommentere – men konklusioner/anbefalinger ligger fast

• Et sekretariat bestående af 20-25 økonomer hjælper formandskabet – Horsens + København

• De fire formænd (hvoraf én kvinde) er professorer i økonomi; udnævnes formelt af finansministeren

Uafhængighed, faglighed og troværdig
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KLIMAUDFORDRINGEN

HELT OVERORDNET

SamlePDF - side 26 af 198



Klimaproblemet er globalt

• Isoleret betydning af dansk klimapolitik er begrænset

• Lækage kan føre til større udledninger i andre lande
• Lækage mindsker effekter af national klimapolitik
• Jo flere lande, der har bindende målsætninger, jo mindre lækage

➢ Danmark behøver fx ikke bekymre sig om lækage til Tyskland
➢ Lækagen bliver formentlig mindre over tid

• Hvad skal dansk klimapolitik fokusere på?
• Fokusere på det globale udledninger? ”Vise vejen”
• Opfylde (ambitiøse) nationale målsætninger? ”Gøre det billigst muligt”

• Hvilke bibetingelser er relevante?
• Konkurrenceevne, beskæftigelse, offentlige finanser, fordelingsprofil osv.
• ”Grønne job” – et hårdnakket, men tvivlsomt argument
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Udfordringen er overkommeligt

• Teknologierne findes (stort set)
• Den største udfordring nationalt og globalt er landbruget (metan, lattergas mv.)

• Men velstands- og befolkningsudvikling gør det sværere
• Efterspørgsel efter fødevarer og energi vil stige på globalt plan

• Ikke bare fossil energi; kød og mælkeprodukter mindst lige så stort et problem

• Fattige lande har ikke samme økonomiske muligheder
• Formentlig behov for store penge- og teknologioverførsler fra rige til fattige lande

• En helt fundamental udfordring er ”free-rider”-problematikken
• Reducerer muligheden for at indgå en global, bindende aftale
• Handelsaftaler og klimatold kan være redskaber; ”side-payments”/bestikkelse

I hvert fald for et land som Danmark
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HVORDAN NÅR VI

2030-MÅLET OG HVILKE KONSEKVENSER MÅ

FORVENTES?
Baseret på:
DØR (2021a): Økonomi og miljø, 2020
DØR (2021b): Økonomi og miljø, 2021
DØR (2022):   Opdaterede beregninger af dansk klimapolitik frem mod 2030
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Nogle hovedbudskaber fra DØR-rapporterne

• Den billigste måde at nå 2030-målet er en ensartet CO2e-afgift 
• Kan formentlig nås ved et niveau omkring 1.200 kr.; opdateret: ca. 1.000 kr.

• Svarer til en prisstigning på benzin på omkring 20 pct.; mælk og oksekød + 10 pct.

• Samfundsøkonomisk omkostning omkring 4 mia., svarende til 0,15 pct. af BNP

• Tilskud og friholdelse af erhverv gør det dyrere
• Fritagelse af metan og lattergas (primært landbrug): Tre gange dyrere

• Tilskud frem for afgift: Mindst fire gange dyrere

• Rabat til “mineralogiske processer” koster 1 mia. kroner ekstra1

• Beskytter 800 job i de berørte virksomheder = mere end 1 mio. pr. job

• Tilsvarende ekstra jobtab i andre sketorer

• Global klimaeffekt af rabat formentlig stærkt begrænset

1 Jf. Ekspertudvalgets model 2
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Den grundlæggende idé
Ensartet drivhusgasafgift er omkostningseffektiv

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Marginale reduktionsomkostninger

Reduktion af drivhusgasser

Virksomhed A

Virksomhed B
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Drivhusgasudledninger i Danmark
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målsætning

Grundscenarie

16

Historisk forløb, grundscenarie og manko i DØR-beregninger

REDUKTIONSBEHOV I 2030
Mio. ton 

CO2e

Basisfremskrivning 2020 20

Politiske aftaler i juni 2020 -3,4

Aftale med Aalborg Portland, sep. 2020 -0,5

Økonomi og miljø, 2020 16

Aftale om vejtransporten, dec. 2020 -2,1

Aftale om grøn skattereform, dec. 2020 -0,5

FL 2021 mm. -0,2

Regeringens Klimaplan 2020
NY basisfremskrivning, 2022

13,2
10,0
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HETEROGENITET OG REGIONALE EFFEKTER
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Få virksomheder står for en stor del af udledningerne i industrien
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Og en ret lille del af beskæftigelsen
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Ændring i beskæftigelsen i landbruget

Absolut ændring i antal årsværk I pct. af beskæftigelse i kommunen
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Ændring i beskæftigelsen i industrien

Absolut ændring i antal årsværk I pct. af beskæftigelse i kommunen
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Herkomstfordeling

Udsatte job i

landbruget

Udsatte job i 

Industrien

Danmark, i alt

Danmark 66 84 89

EU 15 8 4

Resten af verden 191 82 7

I alt 100 100 100

1 Statsborgere fra Rumænien og Ukraine udgør 75 pct. af alle udlændinge
2 Statsborgere fra Polen udgør med 35 pct. største gruppe af alle udlændinge
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Uddannelsesfordeling af de udsatte personer
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Lønmodtagere i Danmark i alt

Andel af i alt, pct.
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De Økonomiske Råds Sekretariat

Web: www.dors.dk

Mail: dors@dors.dk

Twitter: @DORsSekretariat

LinkedIn: dk.linkedin.com/company/
the-secretariat-of-the-danish-economic-councils
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juni 2022 – stevns kommune 1

Hvorfor Sociale effektinvesteringer

Christian Sørensen 2337 2025
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juni 2022 – stevns kommune 2

En erkendelse…

Socialt arbejde handler om 
Mennesket udenfor &
Menneskerne indenfor
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juni 2022 – stevns kommune 3

Brug for en forstyrrelse

• Københavns kommune brugte i 2021 206 mio. kr.            
på 514 helårsbørn i dagbehandlingstilbud

• Et mønster med forlængelser

• Brug for et udefra-perspektiv til udfordring

• Brug for en model/ aktør, der arbejder både med 
mennesket udenfor & menneskerne indenfor

• Brug for en model/ aktør med vilje til at tage en risiko
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juni 2022 – stevns kommune 4

Det er svært i en større kommune
Måske er det lettere i en mindre…

• Mange interessenter med holdning

• Ikke en diskussion om offentlige kontra private aktører

• Oppefra-ned eller Nedefra-op

• Et godt råd…

- find investeringscases, hvor gevinsten kan 
geninvesteres i samme velfærdsområde
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juni 2022 – stevns kommune 5

Tak

Christian Sørensen 2337 2025
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Kan sociale 

effektinvesteringer være en 

del af svaret på vores 

velfærdsudfordringer?

Juni 2022
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Den Sociale Kapitalfond Management  I  Side 2

Hvorfor er sociale 

effektinvesteringer 

relevante?
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Den Sociale Kapitalfond Management  I  Side 3

Velfærdsstaten under pres: Færre skal forsørge flere

Vi får behov for at øge det offentlige forbrug med DKK 29 mia. frem til 2030, hvis vi skal holde et uændret serviceniveau.

Alene i 2023 vil der samlet set være godt 160.000 flere danskere, der er 80 år 
eller ældre, end vi har i dag. Samtidig er antallet af danskere på 18-64 år blevet 
godt 7.000 lavere. 
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Den Sociale Kapitalfond Management  I  Side 4

Danskernes tillid til velfærdsstaten er faldende

61% af danskerne siger, at de har meget lavere eller lavere tillid til velfærdsstaten i dag i forhold til for 10 år siden. 
Endvidere svarer 64% af danskerne, at deres forventninger er, at de om 10 år har lavere tillid til velfærdsstaten end i dag. 
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Den Sociale Kapitalfond Management  I  Side 5

Vi skal have en demokratisk samtale
Ole Blandt-Hansen, kommunaldirektør i Billund, supplerer:

– I den kommende år skal vi have en svæ r samtale om, hvordan 
vi kommer tilbage til kerne-kerneydelsen i velfærds samfundet. 
Hvis vi taler ældre, er jeg enig i, at kernen er sundhed. På et eller 
andet tidspunkt vil der nok væ re en økonomisk nødvendighed, 
som gør, at vi bliver nødt til at tage diskussionerne, uanset om vi 
kan lide dem eller ej, siger han.
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Den Sociale Kapitalfond Management  I  Side 6

Udfordringerne er komplekse og omkostningsfulde

Kilde: VIV E, 2018
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Den Sociale Kapitalfond Management  I  Side 7

Vi har en række strukturelle udfordringer

Silotænkning

• Silotænkning i forvaltninger og på 
tværs af sektorer medfører 
ineffektivitet og halve løsninger.

1-årige budgetter

• 1-årige budgetperioder begrænser 
mulighederne for at lave 
langsigtede og forebyggende 
indsatser.

Reaktiv tilgang

• Velfærdsstaten har ofte en 
reaktiv frem for forebyggende 
tilgang til sociale udfordringer.

Manglende viden

• Manglende viden om effekten af 
forskellige indsatser medfører 
ineffektiv brug af ressourcerne.

Tænk langsigtet Flere partnerskaber

▶ Kapitaliser værdien af den sociale 
effekt, således at det bliver muligt 
at investere langsigtet.

▶ Faciliter et tættere partnerskab 
mellem den offentlige, private og 
frivillige sektor.

▶ Fokuserer på effekter og 
helhedsorienterede og 
skræddersyede indsatser.

Klogere indsatser

▶ Ved at effektmåle og evaluere 
øges viden om, hvilke indsatser 
som virker, og hvilke som ikke gør.

Fokus på effekt og mål
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Den Sociale Kapitalfond Management  I  Side 8

Hvad er en social 
effektinvestering?
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Den Sociale Kapitalfond Management  I  Side 9

EtSociale effektinvesteringer

▶ En social effektinvestering er en investering i en resultatkontrakt, som indgås mellem en Bestiller, en Leverandør og en Inve stor

▶ Formålet er at skabe bedre resultater end ved traditionelt indkøb, ved at fokusere på effekt fremfor aktiviteter.

▶ De bedre resultater medfører en besparelse for Bestilleren, øger marginen for Leverandøren og giver et finansielt afkast for Investor.

Hvad er sociale effektinvesteringer?

• Betaler kun for realiserede resultater
• Mulighed for at afprøve nye indsatser 

med begrænset risiko
• Indsigt i langsigtede sociale effekter

• Større frihed i opgaveløsningen
• Større sammenhæng mellem pris og 

kvalitet
• Finansiering til vækst og skalering

• Finansielt afkast
• Social impact
• Direkte sammenhæng mellem social 

og finansielt afkast

Bestiller

Leverandø
r

Investor
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Den Sociale Kapitalfond Management  I  Side 10

Investor

Leverandør

Målgruppe

Evaluering

Bestiller
(fx kommune)

1

2

34

5

6

Investor finansierer indsatsen

Leverandøren gennemfører indsatsen til målgruppen

Borgere hjælpes og data indsamles

Data analyseres på baggrund af forudbestemt periode

Kommune/region betaler resultatbetalinger til leverandøren

Leverandøren tilbagebetaler investering til investor

1

2

3

4

5

6

► En social effektinvestering er et partnerskab mellem en udbyder, en leverandør og en investor, der er enige om at løse en soc ial
udfordring

► Samarbejdet tager udgangspunkt i et partnerskab med en resultatkontrakt. Investoren får tilbagebetalt sin investering samt et
finansielt afkast, hvis leverandøren har været i stand til at levere den aftalte effekt.

Strukturering af social effektinvestering
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Den Sociale Kapitalfond Management  I  Side 11

Grundprincipper gør det attraktivt for kommunen

Betaling for effekt frem for aktiviteter: Kommunen er sikker på kun at betale for opnåede effekter og kan 
derfor få en bedre udnyttelse af de sparsomme ressourcer, der skal finansiere de sociale udfordringer.

Investeringer i de særligt udfordrende problemer: Det er muligt at tiltrække investeringer fra investorer, 
som er villig til at forsøge at løse de sociale udfordringer, som kommunen kan have svært ved at 
håndtere.

Mulighed for stærke og bæredygtige partnerskaber: Sociale effektinvesteringer er en god måde for en 
kommune til at indgå i et partnerskab med aktører, som kan bidrage til ny viden og innovative løsninger.

Borgeren står før systemet: Ved at fokusere på effekten frem for aktiviteterne bliver borgeren naturligt 
centrum for indsatsen, da det er vores filosofi, at man ikke kan opnå forandring uden inddragelse af 
borgeren
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Den Sociale Kapitalfond Management  I  Side 12

Det kræver en række afgørende betingelser

Forandringskraft: Er indsatsen i stand til at gøre en reel forskel?4

3 Viden og data: Er det muligt at måle og dokumentere positive effekter?

2 Økonomisk motor: Vil succesfuld implementering have en klar budgetmæssig 
konsekvens?

1 Betalingsvillighed: Er der villighed til at belønne en eventuel effekt?

Betalings-
villighed

Økonomisk 
motor

Forandrings-
kraft

Viden 

og data

► For at opnå en succesfuld social investering er det afgørende, at alle involverede aktører har et stærkt samarbejde

► Der skal være tillid blandt parterne, men der bør også stilles håndgribelige krav, som alle aktører skal leve op til, for at den sociale 
investering bliver vellykket
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Den Sociale Kapitalfond Management  I  Side 13

Mission om at skabe positiv effekt for

3.000
udsatte danske borgere

Et finansielt afkast på

5-7%
via skabelsen af sociale effekter

Investeringstilsagn på

95 mio.
der skal investeres i 

velfærdsfremmende projekter

Vi er klar til at investere i bedre liv for udsatte borgere

SI Safe Det Frederiksbergske 
Ejendoms-Societet
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Den Sociale Kapitalfond Management  I  Side 14

Introduktion til målgruppen og den sociale udfordring Langsigtede effekter og betalingsmodel

50 sygemeldte borgere med psykiske lidelser 
• Borgeren skal være sygemeldt med en psykisk lidelse af affektiv karakter
• Borgeren skal være berettiget til at til at modtage sygedagpenge eller 

ressourceforløbsydelse
• Borgeren skal være motiveret for at indgå i indsatsen

Stærk sammenhæng mellem psykiske lidelser og ledighed
• En undersøgelse fra VIV E viser, at kun 30,6% af personer med psykiske 

lidelser er i beskæftigelse.
• En rapport fra Sundheds- og Ældreministeriet viste i 2018, at ca. 22% af 

personer med psykiske lidelser på førtidspension, 17% på kontanthjælp 
og 9% på jobafklarings- eller ressourceforløb (hhv. ca. 5%, 2% og 1% for 
befolkningen generelt).

Et eksempel fra Norddjurs Kommune

Helhedsorienterede udviklingsforløb med stort fokus på beskæftigelsesindsats og efterværn

Forventninger til effekterne
• 60% af programdeltagerne raskmeldes til beskæftigelse inden for 6 mdr.
• 40% af programdeltagerne kommer i ordinær beskæftigelse/bliver 

selvforsørgende inden for 12 mdr. 
• 80 % af programdeltagerne oplever højere trivsel ved programmets 

afslutning end ved visitationen til programmet

Betalingsmodel
• Kommunens betaling er betinget af, at kommunen oplever et reduceret 

ressourcetræk for de borgere der omfattes af indsatsen. 
Ressourcetrækket beregnes forud for indsatsen af PwC.

• Kommunens betaling kan aldrig overstige den realiserede 
budgetbesparelse.

Fase 4: Efterværn og betalingsperiodeFase 1: Udredning

• Hurtig og effektiv afklaring af 
borgerens situation og 
handlemuligheder gennem 
inddragelse af et bredt spektrum af 
sundhedsmæssige- og socialfaglige 
kompetencer.

Fase 2: Aktivering og udviklingsforløb

• Helhedsorienterede aktiverings- og 
udviklingsforløb, der tager effektiv 
hånd om den enkeltes udfordringer, 
og øger motivationen for at skabe 
forandring.

Fase 3: Jobmatch

• Målrettet beskæftigelsesindsats 
baseret på en kombination af job- og 
karriereafklaring samt opsøgende 
virksomhedskontakt.

• Opfølgende dialog og supplerede 
indsatser målrettet borgere, der er 
vendt tilbage til arbejdsmarkedet efter 
ledighed eller sygdomsforløb.

Uge 1-26 Uge 27-156
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Spørgsmål 
og tanker?
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Vær i øjenhøjde med  
de større virksomheder 

i din kommune  
- på bæredygtighedsagendaen 

 
Økonomidirektørforeningen 

Juni 2022 
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Agenda:  
Bæredygtig & Virksomheder 

•  Scenen  
•  Regulering & Ambition 
•  Væsentlighed 
•  Mål & Transparens 
•  GhG Protokollen 

Lige nu 

•  EU Taksonomien 
•  EU Standardiseringen På vej 

•  Samspil til kommuner 
•  Effekt for kommuner Afrunding 
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Hvorfor - Bæredygtighed………. 
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Årsregnskabsloven i dag 

Forretningsmodel & KPI’er 

Politikker, handlinger, 
resultater, forventninger   

Væsentlighed, Risici,  

Due diligence processer  

§ 99a 

Ligestilling  

M/K sammensætning i 
ledelser med politikker 

Mangfoldighed med mål 

§ 99b, § 107 d 

Selskabsloven 
§ 139C 
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Grønt  
regnskab 

Etiske, viden-,  
sociale og miljø- 

regnskaber 

 
TBL, GRI  

og UN:GC- 
rapportering 

 

        Tidsrejsen 
 

•  Konkrete 
miljøpåvirkninger 
(historisk) 

•  Fokus på miljøet 
samt på opfyldelse 
af lovkrav 

•  Lovkrav for 
udvalgte 
listevirksomheder 

•  Politisk pisk og 
gulerod 

•  Ensidigt regnskab 
med fokus på et 
CSR-område 

•  Fokus på udvalgte 
interessenter 

•  Frivillig 

•  Dansk initiativ 

•  Integreret tænkning, 
der indeholder 
sociale, 
miljømæssige og 
samfundsøkonomiske 
data samt oplysninger 

•  Fokus på 
medansvarlighed  

 
•  Frivillig 

•  International drivere 

•  CSR rapport med 
finansielle og ikke-
finansielle 
oplysninger & data 

•  Fokus på både 
aktionærværdi og 
interessentværdi 

•  Frivillig – dog 
lovmæssige krav til 
ledelsesberetningen 

•  Fondsbørser med 
  
  

Integreret  
finansiel og  

ikke-finansiel 
rapportering 

Fra midt 1990’erne til primo 2020’erne / Fra E til ES til ESG 

Bæredygtighed 
 rapportering 

•  ESG+ med SDG 
rapportering 

•  Fokus på værdi-
kæde og på  
aktionærværdi og 
interessentværdi 

•  Frivilligt for SMV – 
lovpligtig med 
standardisering for 
virk > 250 medarb 

•  EU drevet under 
Green Deal 
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Et retvisende øjebliksbillede 

Da4d	 Frem4d	

Risici	 Muligheder	

Miljø,		
herunder	

reduk4on	af	
klimapåvirkning			

Sociale	forhold	
	og	medarbejder	

forhold			

Respekt		
for	menneske-	
reHgheder	

An4korrup4on	
	og	bes4kkelse			
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Rolle – Ambition - Retning 
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Ambition > Regulering 
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Væsentlighed 2021 - Grundfos 
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Væsentlighed 2021 - Arla 
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Risiko tilgang - Salling 
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Væsentlighed 

Inde	fra	ud	
Ude	fra	ind	
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Mærsk 2017 Modellen 
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Mærsk 2021 
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Retning  
& 

Fremdrift 

17	

Nominelle	data	 Rela-ve	data	
•  Over	-d	
•  Overfor	ak-viteter	
•  I	forhold	-l	finansielle	data	
•  Mod	mål	
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Fremdrifts veje 

•  Forandring med fakta:    

–  Hvorhen hvornår – konkret kvantitativt mål over 
tid:  

•  Måltal – 70% reduktion i 2030 

•  Forandring med standard: 

–  Hvor er vi her og nu – konkret status tal: 

•  Data pr år med vurdering 

•  Forandring med forklaring: 

–  Hvad gør vi – arbejder imod: 

•  Aktivitetsfortælling mod konkrete sigtekorn 

 
18	
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Mærsk - 2021 
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GhG Protokollen  

hPps://ghgprotocol.org	
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GhG Protokollen for byer mv. 

•  https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/GHGP_GPC_0.pdf 
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Ny opdeling i Scopes 
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Lokalsamfundsopdelingen 
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TV2 - 2021 
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Verdensmål 
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Med delmål i emneafsnit 
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Data Overblik - Arla 
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ESG - Green Mobility 
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                                         Data 
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Et eksempel fra Arla 
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Forståelsen 
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Agenda:  
Bæredygtig & Virksomheder 

•  Scenen  
•  Regulering & Ambition 
•  Væsentlighed 
•  Mål & Transparens 
•  GhG Protokollen 

Lige nu 

•  EU Taksonomien 
•  EU Standardiseringen På vej 

•  Samspil til kommuner 
•  Effekt for kommuner Afrunding 
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              Det kommer – er på vej 
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Goldman Sach siger…….. 
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Transparens som drivkraft 
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Taksonomi Reguleringen 
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Ecodesign for Sustainable Products 
Regulation (ESRP) 

•  EU-kommissionen arbejder med lovforslag, der skal sikre, at 
bæredygtighed bliver normen for (næsten) alle produkter  

•  Direktivet i dag omhandler produkter, der bruger energi med 
fokus på at nedbringe energiforbrug 

•  Den forventede nye regulering (tidl. Ecodesign Direktiv) 

–  Øgede krav til produkters bæredygtighed, som skal 
dokumenteres med et obligatorisk ”digitalt produktpas”, 
herunder med informationer om 

•  Forventet levetid & holdbarhed 

•  ”Reparerbarhed” & genbrug 

•  Råvarernes oprindelse 

•  Kemisk sammensætning 
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Taxonomy 
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Den finansielle sektor 
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Scenen skifter 
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Danske Bank 2021 Rapporten 
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Danske Bank 2021 Rapporten 
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Ørsted 2021 ESG Rapport 
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Taxonomy - Hvad med mig? 
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/
sustainable-finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-

sector_en 
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Principal Adverse Impact 
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CSRD direktivet på vej – 2023/24 
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Standardiseret bidrag 
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Scenen blev også sat 
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54 anbefalinger  
- mod en standardisering 
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Forslaget CSRD 
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Hvem omfattes 
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Rapporteringens struktur 
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ESG+ i EU standardiseringen 
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Hvordan er strukturen blevet 
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14 sektorgrupper med 40 sektorer 
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hPps://www.efrag.org/News/Public-350/EFRAG-launches-a-public-consulta4on-on-the-
DraX-ESRS-EDs	
-	
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Hvornår sker det 
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FlyPet	fra	2023	4l	2024	
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Nedslag i de 13 Standarder 

board	management	2022	 70	03/06/22	 SamlePDF - side 129 af 198



137 Rapporterings Punkter 
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2 CC Standarder 
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Du skal………… 
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ESRS 2 – Ledelsen 
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ESRS G2 – Business Conduct 
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Væsentlighed 
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De to perspektiv typer 
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Mærsk 2021 
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Afgrænsninger i omfang & tid 
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Data Omfang 
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2 G Standarder 
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ESRS G1 
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ESRS G2 
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4 S Standarder 
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ESRS S3 
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ESRS S4 
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5 E Standarder 
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ESRS E1 
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ESRS E2 
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Formålet 
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Links – til finansiel rapportering 
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ESRS E4 
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E4-1 – Transition Plan 
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ESRS E5 
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ESRS – SFDR Forbindelse 
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Eksempel 
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Eksempel 
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Agenda:  
Bæredygtig & Virksomheder 

•  Scenen  
•  Regulering & Ambition 
•  Væsentlighed 
•  Mål & Transparens 
•  GhG Protokollen 

Lige nu 

•  EU Taksonomien 
•  EU Standardiseringen På vej 

•  Samspil til kommuner 
•  Effekt for kommuner Afrunding 
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Risiko Perspektiv 

•  Finansiering 

–  Favnes direkte 

–  Påvirkes 

•  Ejerskabsrollen 

–  Ejer-strategi 

•  Myndighedsrollen 

–  Medspil 

–  Modspil 
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Muligheds Perspektiv 

•  Investeringskriterier 
–  Rationaler 

–  OPP  

•  Mål, Måltal & Resultater 
–  Inspiration 

–  Samarbejder 

–  Tidshorisonter 

•  Væsentlighed 
–  Finansielt / Udefra Ind 

–  Påvirkning / Indefra Ud 
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Birgitte Mogensen 

•  bm@birgittemogensen.dk 

•  www.boardmanagement.dk 

•  +45 21416028 
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1

Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

Højre klik på den aktuelle side og 

Jon Kvist 

Kommunale Økonomidirektørforening, 3. juni 2022

Reformkommissionens

arbejde
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2

Tre-fire årtiers reformer har gjort dansk økonomi stærk og robust

Et af verdens mest veludbyggede velfærdsamfund

Et stærkt og fleksibelt arbejdsmarked

Finanspolitisk holdbarhed 

MEN: Stadig komplekse udfordringer, der for længst er erkendt, 

forsøgt løst, og fortsat er uløste

”Kommission for 2. generationsreformer”

Hvorfor behov for nye reformer? 
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33

Del 1:
Hvor langt er vi nået?
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Ingen nemme løsninger Brug for nye reformveje

Og brug for ny arbejdsform
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Nye løsninger kræver en anderledes arbejdsform
Kommissionens tilgang til arbejdet

• Åben arbejdsform og tanken om et 

”værksted”

• Idéer udtænkt i elfenbenstårnet har 

ikke rykket noget tidligere – så nu 

prøver vi noget nyt

• De nye reformveje skal kunne flytte 

noget i virkelighedens verden

1. Dialogmøder og oplæg 

(foreløbig ca. 130)

2. Fire arbejdsgrupper
▪ Unge uden uddannelse

▪ Opkvalificering af ufaglærte

▪ Produktivitet

▪ Borgerens møde med systemet

3. Besøg på virksomheder og 

institutioner
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maj ‘21

april ‘22

december ‘22

efterår ‘22

Videregående 
uddannelser, 

produktivitet og 
opkvalificering

Erkendt, 
forsøgt løst, 

uløst

Voksne på 
kanten og 
systemets 
møde med 
borgerne

Ungeområdet

Kommissionens overordnede plan for publikationer

Nye Reformveje 1, 2 og 3
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Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

Højre klik på den aktuelle side og 
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Del 1: Nye veje til de længste uddannelser

Grundpræmis for anbefalingerne: MERE og BEDRE uddannelser – ikke mindre 

uddannelse & Investeringer i uddannelse – der bliver ikke sparet en kroneSamlePDF - side 175 af 198
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Anbefaling: Gratis undervisning på VVEU
Livslang mulighed for (gratis) at vende tilbage til universitetet

Vi anbefaler:

• Selve uddannelsesdelen af 

videre- og efteruddannelse 

(VEU) bliver gratis

• Taxameter til VEU øges 

markant (samme niveau 

som erhvervskandidat)

• Mere efteruddannelse i 

mindre moduler

SamlePDF - side 176 af 198



11

Anbefaling: Nyt optagelsessystem
Nyt optagelsessystem – afmontering af usund 12-tals kultur

0

3

6

9

12

0

3

6

9

12

1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil

1. prioritetsansøgninger fra bogligt dygtigste unge (1.000 personer)

Uddannelser med laveste
grænsekvotienter

Uddannelser med højeste
grænsekvotienter

Anm.: De dygtigste unge fra gymnasiale uddannelser betegnes som ansøgere med de 25 pct. højeste karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen (fx gymnasial uddannelse). På 

x-aksen fordeles de dygtigste unges 1. prioritetsansøgninger på 1.-4. kvartil grænsekvotienter på videregående uddannelser.

Vi anbefaler:

• Et loft på 9,0 som 

højeste grænsekvotient
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Anbefaling: SU-omlægning til lån på kandidaten

Vi anbefaler:

• SU-stipendier på 

kandidatuddannelser omlægges 

til lån. Lånesatsen forhøjes 

samtidig

• Den samlede tid, man kan 

modtage SU-stipendier sænkes 

fra 70 til 54 måneder 54 70 måneder0

I dag:

Stipendium + SU-lån

Anbefaling:

SU-lån

8.500 kr. 12.500 kr.

Op til 50 pct. stigning
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Anbefaling: Implementering
Den gode implementering er essentiel

Forskel på godt 25 mia. 

kr. i BNP mellem god og 

dårlig implementering

Anm.: Samlet produktivitetsvirkning dækker over summen af produktivitetsvirkningerne (målt ved ændringer i timeløn) fra hhv. omlægning, erhvervskandidater, uddannelse senere i livet, 

uddannelseskvalitet og uddannelsesvalg. Samlet produktivitets- og beskæftigelsesvirkning dækker over samlet produktivitetsvirkning samt beskæftigelsesvirkninger (stigning i antal 

arbejdstimer) som følge af omlægning, erhvervskandidater og uddannelse senere i livet. Der henvises til baggrundsnotat om produktivitetsberegninger på kommissionens hjemmeside. 

Virkningerne er afrundet til nærmeste 1 mia. kr. Totalen kan afvige fra summen af de enkelte produktivitetsvirkninger grundet afrunding
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Del 2:
Input og foreløbige tanker 

om beskæftigelsespolitikken
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Diagnose

• Mindre del af borgere har komplekse problemer og komplekse møder med systemet

• Men den del koster meget – menneskeligt som økonomisk

• Mange tidligere reformer har ikke hjulpet overfor denne (mangfoldige) gruppe

→ Behov for nye løsninger
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• Styring

• Finansiering

• Forebyggelse og investeringer

• Helhedsorienterede indsatser

• Job og uddannelse på ordinære vilkår

• Handicap og sygdom

• Unge med udfordringer

• Udsatte personer

• Partnerskaber med lokalt civilsamfund og erhvervsliv

• Videns understøttet sagsbehandling (fx ledige, indsatser, job, dialog)

Emner vi ser på
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‘Systemets’ møde med borgeren:

• Mange formelle og uformelle regler skal overholdes – svært i praksis for den 

enkelte medarbejder
– Retlige rammer (forvaltningslov, retsikkerhedslov, LAB, Serviceloven m.fl.)

– Økonomi

– Politisk udvikling – herunder puljer

– Styring af indsats, fx præstationsmåling og benchmarking

– Lokal politik

– Lokal ledelse

– Lokal organisering

– Lokalt tilgængelige tilbud

– Medarbejderes kvalifikationer og erfaringer

– Ressourcer (tid, sagstal per medarbejder)

– Tiden efter mødet

• Nogle regler er formelle regler – udefra (fra lovgivning)

• Andre regler eller problemer er måske selvskabte?
– Målforskydninger

– Overimplementering

• Eller bare regler og måder at organisere sig på, der kunne ændres, hvis der var 

opmærksomhed på det eller politisk/administrativ vilje? 
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Forskellige aktører 

arbejder sammen på 

tværs af fagligheder, 

forvaltninger, niveauer 

og sektorer

Helhedsorienterede indsatser
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Tak for ordet –

spørgsmål?
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Del 3:
Livslang læring til de mindst 

uddannede
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Paradoks: Dem med mindst uddannelse har størst gevinster 

ved efteruddannelse, men alt for mange undlader at bruge 

det.

Vores grundlæggende analyse er, at der ikke er behov for 

store strukturændringer, men i stedet et bedre overblik over 

mulighederne i dag.

Del 2: Livslang læring til de mindst uddannede

Vi anbefaler (blandt andet):

• Et nyt uddannelsesoverblik

• Nye veje fra ufaglært mod faglært

• Nye læringsformer (kommer senere)

SamlePDF - side 193 af 198



28

Anbefaling: Nyt digitalt uddannelsesoverblik

Vi anbefaler:

• Etablering af et digitalt 

uddannelsesoverblik, som 

skal give den enkelte og 

virksomheden et bedre 

overblik over deres 

muligheder i 

efteruddannelse
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Anbefaling: Nye veje fra ufaglært mod faglært

Vi anbefaler:

• Ny praksis for kompetencevurdering 

med et langt stærkere fokus på 

afdækning af personers reelle 

erhvervede kompetencer

• Ny vej fra ufaglært til faglært: 

Praksissvendeordning efter norsk 

forbillede

• Gratis deltagelse i grundlæggende 

almene VEU-fag (avu)
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Del 4:
Lettere at drive virksomhed
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Anbefaling:
Lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft

Vi anbefaler:

• Alle virksomheder får mulighed for at 

bruge fast track-ordningen blot ved at 

stille en bankgaranti på 80.000 kr

• Internationale dimittender får 

automatisk ophold i tre år i Danmark

• Forbedre kendskabet til 

erhvervsordningerne
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Små og mellemstore virksomheder bruger mere end 

30 mia. kr. årligt i arbejdstid på fakturahåndtering, 

bogføring og indberetning til myndigheder, hvilket 

svarer til knap 70.000 kr. pr. virksomhed.

Anbefaling:
Mere tid til kerneforretningen ved fokus på byrdelettelser

Vi anbefaler:

• Byrdelempelser for erhvervslivet

• En mere effektiv og sammen-

hængende offentlig digital service

• Nemmere regelefterlevelse
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