FN’s verdensmål – Er det nu
helt så fjernt?
Energiforum Danmarks lokalnetværk Hovedstaden/Sjælland
inviterer hermed dig og dine kollegaer med til digitalt netværksmøde,
hvor du kan høre om de udfordringer, der er på de forskellige
ledelsesniveauer med implementering af FN’s verdensmål.
Tid:

Mandag den 18. januar 2021 fra kl. 9-12

Sted: Online
FN’s verdensmål bruges af mange virksomheder til at give den enkelte
virksomheds vision noget retning mod en mere bæredygtig verden.
På dette netværksmøde får vi et generelt overblik og viden om, hvordan
man arbejder med FN’s verdensmål i praksis på det strategiske, det
taktiske og det operationelle niveau. Vi bliver præsenteret for cases og
snakker om udfordringer i virksomhederne.
Til dette digitale netværksmøde vil vi anbefale, at du downloader den
gratis app ’Post-it’ eller eventuelt har nogle fysiske post-it til rådighed.
Deltag og få det her med hjem:
➢ Du får kendskab og viden om de udfordringer andre virksomheder
sidder med
➢ Du får indblik i løsningsmodeller for arbejdet med FN’s verdensmål
➢

Du får relation til virksomheder, der sidder med selvsamme
problemstilling, som netop din virksomhed sidder med

Se detaljeret program på næste side

›››
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Program
Kl. 09:00 Velkomst og deltagerpræsentation
v/ Uffe Hofmann Hansen, ATP Ejendomme
Kl. 09:15 Strategisk perspektiv
Hvilken strategisk retning er det, der bliver udstukket? Hvilken
form har den? Hvilke mål skal den indfri? Foreningen for Byggeriets
samfundsansvar har lanceret en roadmap for verdensmål
skræddersyet til den danske ejendom- og byggebranche.
v/ Christina Schultz, Forening for Byggeriets
Samfundsansvar
Kl. 09:45 Pause
Kl. 09:55 Taktisk perspektiv
Hvordan får vi tolket den strategiske retning til nogle planer, som
virksomheden kan arbejde på at indfri.
v/ Esben Rosleff Bækmark, Sweco Danmark A/S
Kl. 10:25 Pause
Kl. 10:35 Operationelt perspektiv
Hvordan bliver overordnede strategier udført i praksis? Gladsaxe
Kommune har vedtaget en planstrategi baseret på verdensmålene
og arbejder nu med direkte genbrug af byggematerialer og
svanemærket nybyggeri.
v/ Niels Thygesen, Ejendomschef, Gladsaxe Kommune
Kl. 11:05 Pause
Kl. 11:15 Paneldebat
Hvordan får vi tolket på de respektive planer, gjort dem
operationelle og vurderet start og slut.
Paneldebat v/ Christina Schultz, Esben Bækmark, Niels
Thygesen
Kl. 11:45 Kort opsamling på dagens top tre for hvert område og hvilke
emner, som kunne være interessant at dykke lidt mere ned i ved
de kommende netværksmøder.
Evaluering og farvel

Praktiske oplysninger
Af hensyn til planlægning bedes tilmelding til arrangementet ske senest den
11. januar 2021.
Tilmelding kan ske via mail til info@energiforumdanmark.dk eller på
hjemmesiden: www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/
Arrangementet er gratis for alle og er gratis for medlemmer af Energiforum
Danmark og koster 500 kr. for øvrige deltagere.
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