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Projektets milepæle

1. MARTS
PROJEKTSTART 

24. MARTS OPSTART 
MED DELTAGERE

22. -23. APRIL 
BOOTCAMP 1 +
KONFERENCE

17.-18. MAJ. 
BOOTCAMP 2

MIDT JUNI
ANNONCERING AF 

SDG 
KOMPETENCECENTER

UGE 37. 
BOOTCAMP 3 

NOVEMBER
MINI-KONFERENCER

Ilulisat & Sisimiut

2. NOVEMBER 
B00TCAMP 4

GLOBAL COMPACT



HOVEDLINJERNE I PROJEKTET

BOOTCAMP 
1

• Forretningsdrevet bæredygtighed. Grønland og den globale agenda.
• Et dyk ned i verdensmålene. Hvordan fokuserer du på de rigtige verdensmål?

BOOTCAMP 
2

• Hvad er væsentligt? Introduktion til "materiality"-analyse med afsæt i verdensmålene
• Visionen. Hvad står din virksomhed for. Hvad bidrager den med i 2030? 

BOOTCAMP 
3

• Måling og rapportering. Hvordan måler du og kommunikerer om bæredygtighed?
• Forankring. Hvordan sikrer du, at dine interessenter og kolleger er medspillere?

BOOTCAMP 
4

• Resultater og offentliggørelse. Hvor nåede du til? Hvordan vil du fejre dine resultater, 
og hvad vil du forpligte dig til fremadrettet på Global Compact mødet?



RAPPORTERING

Industriens Fond stiller krav om 
rapportering af projektresultater.

• Projektledelsen har ansvaret for rapporteringen.

• Deltagerne har pligt til at rapportere til 
projektledelsen om de opnåede resultater. 

• Resultaterne offentliggøres og formidles i en rapport.



• En gennemgang af alle mål og delmål.

• Et Quick Fix til at integrere
bæredygtighed i forretningen. 

• En færdig strategi.

DISCLAIMER

I får IKKE



TIL GENGÆLD LOVER VI….

• Inspiration fra hinanden og
andre fra virksomheder.

• Indsigt i verdensmål som løftestang til
forretningen.

• Blik for bæredygtighed som en global 
forandrings-agenda.

• Tendens for bæredygtige investeringer.

• Links mellem din (fremtidige) forretning og
verdensmål.

• Test af værktøjer I kan bruge i
virksomheden



• Få et “helikopter perspektiv” på
verdensmålene som strategisk
ramme for jeres
bæredygtighedsindsats.

• Få indsigter og vinkler fra et hold 
af andre virksomheds-
repræsentanter og andre, der 
arbejder med det samme fokus. 

• Få forståelse og kendskab til Value 
Scan, der handler om fokus på
verdensmål.

• En plan for næste skridt til næste
gang vi mødes. 

FORMÅLET MED DENNE BOOTCAMP



Boot Camp 1 
• Kort indflyvning til projektet.
• Råd og erfaringer fra andre virksomheder.
• Hvorfor er du her?
• Facing the future. Din rolle i Grønlands bæredygtige udvikling. 
• GrønlandsBANKEN som Case. 
• Jeres refleksioner efterfulgt af frokost.
• Fokus på de mest relevante verdensmål – CASE Royal 

Greenland
• Introduktion til værktøjet “Value Scan”.
• Workshop: Gruppearbejde med Value Scan
• Opsamling– feedback og hjemmearbejde.


