
 

  

Bliv klogere på Verdensmål, CSR og Bæredygtighed i en grønlandsk kontekst med vægt på 
bestyrelsens rolle i forhold hertil. Over en hel dag får du indblik i hele agendaen, indsigt i 
hvordan de grønlandske virksomheder arbejder med området og redskaber til at udfordre og 
motivere den/ de virksomheder, du er i bestyrelsen for. 
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VERDENSMÅL, 
CSR OG 
BÆREDYGTIGHED 
UDDANNELSE MED FOKUS PÅ 
BESTYRELSENS ROLLE  
På uddannelsens får du et solidt overblik over Verdensmålene, CSR og Bæredygtighed med fokus 
på: 

• At forstå de vigtigste begreber og teorier som er nødvendige for at navigere og stifte 
bekendtskab med de vigtigste principper og rammeværk på området og forstå, hvordan 
de anvendes 

• At blive klog på, hvordan organisationer kan arbejde strategisk med miljø, klima, 
menneskerettigheder, medarbejderforhold og anti-korruption – med henblik på at kunne 
tage diskussioner med virksomhedens ledelse om både risici og muligheder 

• At få en forståelse af bestyrelsens rolle – og hvad du kan/ bør forvente af 
virksomhedens ledelse 

• At få et indblik i rapporteringskrav og -forventninger i forhold til bæredygtighed 

PROGRAM 

08.30  Ankomst og morgenkaffe 

09.00 Velkomst og introduktion til dagens program og deltagerne 

09.20 Bæredygtighedsagendaen 2021 – Krav, forventninger og forretningsmuligheder 

10.30  Pause 

10.45 Hvorfor arbejde strategisk med bæredygtighed? v/ Martin Kviesgaard, bankdirektør i 
GrønlandsBANKEN efterfulgt af diskussion 

11.30 Strategiske perspektiver på bæredygtighed  

12.15 Frokost 

12.45 Bestyrelsens rolle i forhold til bæredygtighed v/ Stine Bosse, bestyrelsesformand i 
TELEGREENLAND (TBC) efterfulgt af diskussion 

13.30 Ledelsens ansvar i forhold til bæredygtighed – strategi, opfølgning og rapportering 

14.30  Rapporteringskrav i Grønland v/ Per Jansen, partner, Grønlands Revision med 
efterfølgende diskussion 

15.15 Opsamling: 5 ting at huske om bæredygtighed til bestyrelsesmøderne 

16.30 Tak for i dag! 

PRIS: 

Deltagelse i programmet: 

4.500 inkl. forplejning og 

kursusmateriale 

Kursusdag i Nuuk:  

10. september  2021  

Bindende tilmelding senest 

3. september 2021.  

Tilmelding til: 

csr@csr.gl 
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EKSTRA MULIGHED: STUDIETUR TIL KØBENHAVN MED INSPIRATION OG IDÉER 

På studieturen samler vi inspiration til det forsatte arbejde ved at besøge en række virksomheder og organisationer i Dannmark. Vi har 
tidligere bl.a. besøgt Tivoli, Gehl Arkitekter, Danske Bank, Dansk Industri, Nordea, Hotel Guldsmeden, Pandora, Ørsted, Alcoa, Københavns 
Kommune, Vækstfonden og mange andre.  

Deltagelse i studieturen betales separat og koster 5.000 kr. + ophold og rejse til København. Du kommer afsted sammen med andre 
grønlandske virksomheder, der arbejder med bæredygtighed, og får således mulighed for at bygge et unikt netværk. Studieturen finder sted i 
uge 43 i København (tirsdag – torsdag) 

UNDERVISERE 

 
Anne Mette Christiansen er senior rådgiver for CSR Greenland og har arbejdet med CSR og 
bæredygtighed siden 2000 som konsulent og underviser.  
 
Anne Mette har arbejdet med en lang række grønlandske, nordiske og internationale 
organisationer, og har hjulpet dem med at skabe strategi, designe indsatser, måle herpå og 
rapportere efterfølgende.  
 
Hun har undervist på Handelshøjskolen i København (CBS) siden 1997, og underviser 
ligeledes i verdensmål, CSR og bæredygtighed i Europa, USA, Asien og Afrika.  
 
Anne Mette underviser bl.a. på CBS Executive for ledere og bestyrelsesmedlemmer, og 
rådgiver en række bestyrelser inden for bæredygtighed. I dag er hun Markedsdirektør i 
Rambøll for Strategic Sustainability. Hun er ligeledes bæredygtighedsekspert for 
bestyrelsesnetværket Board Work.  
 
Hun har boet i Nuuk, og har arbejdet i Grønland i gennem de sidste 12 år. 
 

 


