16. februar 2016

Til:
Borgmester Søren Kjærsgaard
Holbæk Kommune

Vedr. muligt samarbejde mellem Holbæk Kommune og CSR Fonden
Vi sender hermed en henvendelse vedrørende et muligt samarbejde mellem Holbæk Kommune
og CSR Fonden om afholdelse af CSR Awards i Holbæk i 2016.
CSR Awards er Danmarks største årlige CSR-konference og afholdes i 2016 for sjette år i træk.
Konferencen samler hvert år 700-900 topledere og CSR-praktikere fra det private erhvervsliv
og den offentlige sektor, forskere, brancheorganisationer og NGO’er for at diskutere og dele
viden om, hvordan danske virksomheder kan koble forretning og CSR.
CSR Awards sætter fokus på udfordringer og succeshistorier inden for CSR-feltet i form af sideevents, paneldebatter samt anerkendte danske og internationale talere. Samtidig hylder vi de
gode eksempler med et stort Award Show, hvor årets CSR-priser uddeles til virksomheder, der
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gør en ekstraordinær indsats og kan inspirere andre til at gå samme vej.
Vi tror, at det i samarbejde med Holbæk Kommune vil være muligt at skabe de bedste rammer
for at afholde et stort, professionelt og vellykket CSR Awards, fordi Holbæk er en kommune,
som tør at gå foran, når det gælder grøn omstilling. Det ser vi eks. ved, at I siden 2009 har været
en klimakommune, underskrevet en Borgmesterpagt og udarbejdet en strategi og
handlingsplan for bæredygtig udvikling.
Som værtskommune for CSR Awards, vil Holbæk kommune kunne støtte op om og inspirere
borgere og lokale virksomheder i deres CSR-arbejde og samtidig bidrage til yderligere at brande
Holbæk som en attraktiv kommune i Danmark.
Vores ambition og forhåbning er, at vi i samarbejde vil kunne skabe en konference med faglig
tyngde, et højt deltagerantal, stor pressedækning, inspirerende internationale talere - og
samtidig vise CSR på en innovativ og nytænkende måde.
Vi håber, at du har tid og interesse i at mødes med os, og vi står naturligvis til rådighed, hvis du
skulle have brug for mere information om CSR Awards.
Med venlig hilsen

Maarten van Engeland,
Bestyrelsesformand
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Om CSR Fonden

Formål og bestyrelse
CSR Fonden:
Fonden er en non-profit organisation, som blev etableret i 2011 med en mission om at fremme bæredygtighed
og socialt ansvar både nationalt og globalt. Vores primære aktivitet er CSR Awards, en stor årlig konference og
et Award Show, hvor vi inspirerer og fejrer de virksomheder, der arbejder med at koble forretning og CSR.

Forretningsmodel:
CSR Fonden er en erhvervsdrivende fond, som finansierer CSR Awards gennem samarbejder med partnere, der
alle støtter op om og bidrager til konferencen og Award Showet. Det vil sige, at fonden hvert år arbejder
sammen med en lang række aktører om at afholde CSR Awards, herunder en kommune og region, ministerier,
styrelser, virksomheder og brancheorganisationer.

Vision:
CSR Fondens vision er at bidrage til at fremtidssikre virksomheder og samfundet. CSR Fonden arbejder for at
inspirere virksomheder til at starte eller fortsætte med at integrere CSR i måden at skabe og drive forretning på
– til gavn for både virksomhederne og samfundet.

Mission:
CSR Fondens mission er at fremme udviklingen af social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed ved at
samle aktører, kvalificere feltet og formidle viden om emnet.

CSR Fondens bestyrelse:
• Maarten van Engeland, Bestyrelsesformand
• Connie Nielsen, Stifter af Human Needs Project og skuespiller
• Linda Nielsen, Professor, Københavns Universitet
• Christian Honoré, Stifter af Goodwings
• Elise Ross-Hansen, Partner, Bruun & Hjejle
• Annette Stube, Head of Group Sustainability, Maersk
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Holbæk Kommune som værtskommune

Oplæg til samarbejde
CSR Fonden ønsker at indgå et formaliseret samarbejde med Holbæk Kommune, hvor Holbæk
Kommune bliver CSR Fondens værtspartner i 2016.

Hvorfor CSR Awards er relevant for Holbæk Kommune:
•

Ved at afholde CSR Awards kan I vise omverden, at Holbæk Kommune går forrest og viser vejen til et
bæredygtigt samfund for borgere og erhvervsliv.

•

Med CSR Awards vil I kunne give lokale virksomheder og organisationer mulighed for at komme på
landkortet og præsentere deres bæredygtige produkter og initiativer for deltagere og beslutningstagere
fra hele landet

•

CSR Awards vil bidrage til at brande Holbæk kommune som en attraktiv erhvervskommune, der kan samle
Danmarks visionære og innovative virksomheder og organisationer

Som værtspartner vil Holbæk Kommune:
•

Bidrage til Danmarks største CSR-konference og inspirere såvel lokale som nationale virksomheder til at
integrere CSR i forretningen.

•

Bidrage til at skabe en konference med faglig tyngde, et højt deltagerantal, stor pressedækning og
inspirerende nationale og internationale talere.

•

Få mulighed for at præsentere og debattere Holbæk Kommunes prioriteter indenfor bæredygtighed og
erhvervspolitik

Konkret kan Holbæk Kommune:
•

Spille en afgørende rolle i at sammensætte et nytænkende og relevant program for CSR Awards.

•

Uddele en CSR-pris ved årets Award Show - f.eks. CSR Partnership Prize, der hylder de virksomheder, der
indgår samarbejde med organisationer og/eller NGO’er.

•

Afholde eget side-event (minikonference), som kan inspirere både offentlige og private aktører, og som
samtidig kan sætte fokus på de områder, hvor Holbæk Kommune gør det særlig godt.

Finansiering:
Budgettet for CSR Awards ligger på omkring 4 mio. kr. , og finansieres af en lang række aktører, herunder en
kommune og en region, ministerier, styrelser, lokale og nationale virksomheder og brancheorganisationer.
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Forslag til Program

Overordnet
By: Holbæk
Dato: Oktober el. november
Tidsramme: En dag og en aften
Venue: Professionelt konferencested i Holbæk eller omegn
Forventet antal deltagere: 700- 900 deltagere
Fokus: Bæredygtighed og fejring af Danmarks bedste CSR-initiativer

Program fra kl. 10.00 – 21.00
•

Talere (10:00 – 11:30): To talere og en paneldebat på scenen (i plenum). Talerne vil eks. være
internationale og nationale CEO’s, CSR-eksperter, politikere, thought leaders og visionære debattører.

•

Side-events (11:30 – 12:30): En-times side-events (minikonferencer) arrangeret af lokale og
nationale partnere, hvor deltagerne går i dybden med et specifikt CSR-område.

•

Frokost og netværkstid (12:30 – 13:30)

•

Side-events (13:30 – 15:30): To-timers side-events (minikonferencer) arrangeret af lokale og
nationale partnere, hvor deltagerne går i dybden med et specifikt CSR-område.

•

Markedsplads og netværkstid (15:30 - 16:30): Markedsplads med f.eks. ”speakers corner”,
paneldebatter og oplæg af kortere varighed. Inspireret af arrangementer som fx Bogforum og Folkemødet
går deltagerne rundt på markedspladsen og bliver inspireret af og hører om cases, dokumenterede CSRinitiativer, produkter eller rapporter.

•

Talere (16:30 – 17:30): En-to store (internationale) hovedtalere på scenen (i plenum).

•

Middag og Award show (18:00 – 21:00): Optakt til Award Showet med ”galla-stemning” efterfulgt
af middag og Award Show (ca. 1,5 times varighed uden pauser).

•

Netværksfest (21:00 - 22:00): Mulighed for at tage en drink og fejre vinderne af årets CSR-priser.
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Fo rmå l:
CSR Awards er en stor årlig konference og et Award Show, som har til
formål at skabe synlighed og debat om virksomheders arbejde med
bæredygtighed og social ansvarlighed. Hensigten med CSR Awards er at
udbrede kendskabet til CSR-området og få flere virksomheder til at
integrere CSR i måden at skabe og drive forretning på.
Konfe re nce n:
Målet med konferencen er at give deltagerne konkrete redskaber og
inspiration. Det sker ved at sætte fokus på udfordringer og
succeshistorier gennem side-events, paneldebatter samt danske og
internationale talere, der fortæller om best practices og deler ny viden.
Sid e-ev ents :
Under konferencen afholdes en række side-events (minikonferencer). De
afholdes af CSR Fondens partnere, der selv arbejder med og indenfor et
CSR-område. Her kan deltagerne gennem debat, oplæg eller workshop

Del ta ge re v ed CSR Awa rd s 20 15:
• Private virksomheder = 56 %
• Offentlige organisationer (inkl. halvoffentlige) = 26 %
• Øvrige organisationer (eks. NGO’er) = 11 %
• Studerende og øvrige = 7 %
Eva lue ring a f CSR Awards 2 01 5:
Evalueringsrapport udarbejdet af Cabi for CSR Fonden konkluderer, at
CSR Awards (også) i 2015 har været et positivt bidrag til CSRdagsordenen i Danmark:
• 87 procent er motiveret for at deltage igen i 2016
• Deltagerne fremhæver CSR Awards’ brede udbud af aktiviteter
• Internationale talere og side-events får stor ros og anerkendelse
• Deltagerne har fået perspektiver på, hvordan CSR kan forankres
strategisk og skabe forretningsmæssig værdi
• Deltagerne betoner vigtigheden af at fejre og anerkende
virksomheders arbejde med CSR med et Award Show

blive inspireret, udveksle erfaringer og få konkrete værktøjer med hjem.
Tal ere :
Blandt internationale talere ved tidligere CSR Awards kan nævnes Al
Gore, Bill Clinton, Kofi Annan, Mark Kramer, William McDonough og Mo
Ibrahim. Dertil en lang række anerkendte danske og internationale CEO’s,
ministre, thought leaders og forskere.
Award Sho w:

Fina nsiering af CSR Awa rds:
Hvert år samarbejder CSR Fonden med lokale og nationale
organisationer. Organisationerne yder finansiel støtte og indgår
samtidig i et partnerskab omkring planlægningen af CSR Awards.
CSR Fonden indgik følgende partnerskaber i 2014 & 2015:
•

CSR Awards fejrer de virksomheder, der går forrest og viser, hvordan CSRarbejdet skaber gevinst for både virksomheden og samfundet. Det sker
ved et stort prisuddelingsshow, hvor de bedste eksempler hyldes.

Region Syddanmark (2015)
•

•

CSR People Prize -100 og + 100

•

CSR Environment Prize

•

CSR Partnership Prize

•

CSR Strategy Prize

•
•

CSR Abroad Prize
CSR Diversity Prize

•

CSR Honor Prize

U nderho ld ning:
Under Award Showet har deltagerne fornøjelsen af kendte værter,
såsom Mille Dinesen (2014) og Lise Rønne (2015) samt kunstnere som
Steffen Brandt (2014 og 2015), Scarlet Pleasure (2014) og Anya (2015).
Del ta ge re :

Prispartnere (Uddelere af en CSR-pris): VFSA
(Beskæftigelsesministeriet), KPMG, IFU, Udenrigsministeriet,
Miljøministeriet og ISS

CSR People Prize uddeles af H.K.H. Prin s Jo akim .
Prise r de r bl ev u dde lt i 201 4 o g 20 15:

Værtspartnere (Værter for CSR Awards): Holstebro Kommune,
Region Midtjylland og Vestforsyning (2014), Vejle Kommune og

•

Side-event partnere (Afviklere af et side-event):
Erhvervsstyrelsen, Deloitte, Dansk Standard, Dansk Erhverv,
Socialstyrelsen, Green Network, PE International,
Fødevareministeriet, DI, WWF Verdensnaturfonden, Mæglings- og
klageinstitutionen, FSR, Troldtekt, Miljøstyrelsen, Billund lufthavn,
Food Innovation House, KLS Grafisk Hus og TREFOR

Sted:
CSR Awards har været afholdt i Sønderborg (2011 og 2012), i Holstebro
(2013 og 2014) og i Vejle (2015).
V id eo fra CSR Awards 20 14:
https://www.youtube.com/watch?v=3adnKVVUMYk
Bilag: Se evt. også program for 2014 og 2015 (vedhæftet mailen)

Konferencen har omkring 700-900 deltagere fra den offentlige sektor,
det private erhvervsliv, ministerier, styrelser, brancheorganisationer,
universiteter og NGO’er.
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