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FNs Verdensmål, Strategisk CSR og implementering i praksis
SEMESTER:

Bachelor – eller kandidatprojekt

NØGLEORD:

Strategisk CSR, FNs Verdensmål, UN Global Compact, Samfundsansvar, Grøn omstilling,
rapportering på dobbelt bundlinje.
Energinet er en virksomhed med et betydeligt samfundsansvar. Vi skal understøtte borgere,
virksomheder og samfundet med høj forsyningssikkerhed, omkostningseffektiv energiforsyning
og omstilling til vedvarende energi. For at lykkes med dette driver vi forsknings- og
udviklingsaktiviteter, arbejder med markedsudvikling og foretager på vegne af det danske
samfund betydelige indkøb. Vi driver og vedligeholder vigtig infrastruktur og anlæg i hele landet.
Dermed rækker vores sociale ansvar ud over ansvaret som arbejdsgiver da vores aktiviteter har
indflydelse på mange danskeres hverdag.

BAGGRUND:

Energinet tilsluttede sig i 2009 Global Compact, der formulerer ti overordnede etiske principper
for virksomheders samfundsansvar. Disse udgør fortsat rammerne for Energinets indsats på
Corporate Social Responsability (CSR).
Men vigtigheden af den grønne omstilling og de globale klimaforandringers centrale placering
som en af verdens allerstørste udfordringer betyder, at vi ønsker at skærpe sigtet for Energinets
samfundsmæssige ansvar. Vi mener, at alle virksomheder har et ansvar for at bidrage til en
bæredygtig global udvikling og vi har som statsejet virksomhed med centrale kompetencer et
ansvar for at gå forrest og bidrage aktivt til udviklingen, der hvor vi kan.
Energinet har i 2018 udarbejdet en Samfundsansvarspolitik med udgangspunkt i fire af FNs
Verdensmål, der er særligt relevante for virksomheden. 7 - Bæredygtig energi 9 - Industri,
innovation og infrastruktur 13 - Klimaindsats 17 - Partnerskaber for handling

PROBLEMSTILLING:

BESKRIVELSE:

Energinet samler arbejdet med strategisk CSR og mangfoldighed i en tværgående arbejdsgruppe.
Arbejdet faciliteres af Energinets koncernstabe, med deltagere fra arbejdsgruppen i de enkelte
datterselskaber. Arbejdsgruppen skal dels sikre, at der arbejdes med konkrete indsatser i
koncernens datterselskaber og på tværs af koncernen, i overensstemmelse med Energinets
overordnede strategi. Dels konkret arbejde med forankring og opfølgning på området i
koncernen, eksempelvis via COP og samfundsansvarsrapportering jf. Årsregnskabslovens § 99
a+b.
Med det aktuelle fokus på klimaudfordringen og det forestående arbejde i Energinet for
forankring af strategisk CSR ligger der potentiale for projekter inden for mange fag og specialer.

Eksempler på områder kunne være – men er ikke begrænset til: - Beregning af dobbelt bundlinje
for indsatser om samfundsansvar, herunder reduktion af CO2 - Rapportering på samfundsansvar /
CoP rapportering - Forankring og implementering af Strategisk CSR i praksis - Strategisk CSR og
leverandørstyring

FORTROLIGHED:

Afhænger af den konkrete problemstilling

SPROG:

Dansk eller engelsk

KONTAKT:

Rikke Pfänner
Governance & Compliance
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