
  
  

 
Dobbelt fyraftensseminar om ledelse, bæredygtighed og CO2 

 
Introduktion til bæredygtighed, CO2 kortlægning og hvordan det 
integreres i virksomhedens ledelsessystemer.  
 
Den grønne dagsorden ruller og de seneste år har forståelsen af og engagementet omkring 
bæredygtighed udviklet sig.  
 
Det stiller nye og foranderlige krav til industrien, om at efterleve omverdens krav og 
forventninger til bæredygtighed. Det er i dag forventet at virksomheder kender sine klima og 
miljøaftryk samt arbejder med øget fokus på bæredygtighed og samfundsansvar.  
 
Med det øgede fokus på bæredygtighed øges samtidig risikoen for at overse allerede 
igangsatte ledelsesmæssige initiativer. Som virksomhed må man heller ikke glemme ting som 
f.eks.; arbejdspladsvurdering, MUS-samtaler, overenskomster, produktionseffektivitet, 
forsyningskæder, leverandør og kundesamarbejde og meget mere. Derfor er det oplagt at 
skabe integration imellem eksisterende ledelsessystemer og virksomhedens arbejde med 
bæredygtighed fx via FN’s 17 Verdensmål.  
 
Som en naturlig del af dette, skal der sikres sammenhæng imellem virksomhedens CO2 
påvirkning og skabes et værktøj som kan anvendes til prioritering og beslutninger i 
virksomhedens drift samt sikre at bæredygtighed skaber værdi på virksomhedens bundlinje.  
 
På vores fyraftensmøde i juni giver vi en generel introduktion til bæredygtighed og CO2 
kortlægning med eksempler på hvordan man kan bruge etablerede ledelsessystemer, og de 
metoder vi kender herfra, til at understøtte arbejdet med bæredygtigheds-målene.  
Der bliver også tid til, at I som deltagere kan sparre med hinanden og derigennem blive 
inspireret til jeres næste skridt.  
 
15:00 Velkomst og introduktion Niels Nicolai Andersen 
15:10 Introduktion til bæredygtighed v. Karin Hansen & Niels Nicolai Andersen 
15:40 Pause  
16:00 Hvordan ledelsessystemer kan understøtte bæredygtighedsintegration v. Karin Hansen 
16:30 Pause 
16:50 Intro til CO2-kortlægning Anders Iversen & Niels Nicolai Andersen  
17:20 Opsamling og tak for i dag 
 
Mødet finder sted den 30. juni i lokale 6.01 på Vitus Bering Innovation Park, på Chr. M. 
Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens. 
 
Tilmelding og mere information på www.foodefficiency.eu 


