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CSR monitorering og rapportering
1 DAGS KURSUS

fordel baseres på internationalt anerkendte standarder som

En robust CSR-indsats kræver dokumentation af indsatsen og

Global Reporting Initiative (GRI). I Carve Consulting baserer vi

transparens i processer. Det giver behov for at monitorere både

vores rådgivning om rapportering på et datahåndteringssystem,

indsatser og resultater. Med den seneste ændring af årsregn-

CSR-system, der er certificeret af Global Reporting Initiative.

skabslovens § 99 a, der træder i kraft i perioden 1. januar 2016
til 2018, er der kommet nye krav til CSR-rapporteringen. Mens

På kurset vil du blive introduceret til GRI og de indikatorer,

rapporteringspligtige virksomheder hidtil har skullet rapportere

der benyttes her til at monitorere og rapportere om

om politikker, handling og resultater, skal de nu også oplyse om

CSR-indsatsen.

anvendte nøglepræstationsindikatorer (KPI’er), processer for
nødvendig omhu (due diligence) samt om deres væsentligste risici
for negativ påvirkning på menneskerettigheder, sociale forhold,
medarbejderforhold, miljø og klima og i forhold til anti-korruption.
De nye krav øger behovet for indsamling af CSR-data, der er valide
og kan dokumenteres. Grundlaget for dataindsamlinger kan med

KURSET OMFATTER

›
›
›
›

I ntroduktion til CSR rapportering: lovkrav (herunder de
nye krav i årsregnskabslovens § 99 a) og standarder
G
 RI som eksempel på rapporteringsformat
G
 RI som værktøj til løbende monitorering
T
 est af GRI-komponenter på din egen virksomhed

UNDERVISERE
HENNING VON HAUEN, PARTNER

”Danske virksomheders CSR rapportering – er de parate til de

Henning har arbejdet med CSR-rapportering siden 2009 og er

nye lovkrav?”. Hun har derigennem opnået indsigt i de mange

specialist i Global Reporting Initiative (GRI), herunder implemen-

forskellige måder, CSR kan integreres på og rapporteres om, og

tering og realisering af CSR-rapportering i hele værdikæden.

omsat dem til de cases for god praksis, der indgår i kurset. Som

Henning har gennemført CSR-projekter hos en række danske og

M.Sc. i International Udvikling og Management, har Emilie des-

udenlandske virksomheder, og har endvidere stået bag udvik-

uden solid viden om socioøkonomiske udviklingsprocesser, bære-

lingen af det GRI-certificerede CSR-System der indsamler og

dygtighed og praktisk erfaring med projektledelse i Sydamerika.   

rapporterer CSR-data for virksomheder og organisationer så
som Tryg, Maj Invest, Egetæpper, DSB, Lundbeck, MT Højgaard

VIRKSOMHEDSREPRÆSENTANTER

mfl. Henning rådgiver, underviser og holder oplæg om CSR

Vi trækker på den ekspertise og erfaring, vores kunder og sam-

implementering og rapportering.

arbejdspartnere har i forhold til omsætning af CSR strategier til
praksis og resultater. Du vil derfor møde repræsentanter for en

EMILIE LOUISE FAURHOLDT, KONSULENT

række virksomheder på kurset, der har opnået god praksis på det

Emilie har udarbejdet analyser af implementering af FN’s Ret-

områder, de fortæller om. De virksomheder, der bliver præsen-

ningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv i H&M og Tryg,

teret, vil afspejle deltagernes brancher og vil derfor først kunne

og har i Carve Consulting medvirket til udarbejdelse af rapporten

oplyses i tilknytning til kurset.
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DATO OG TID
Forårskursus

Efterårskursus

Onsdag den 25. maj kl. 9.00-17.00

Onsdag den 14. september kl. 9.00-17.00

MÅLGRUPPE
Erfarne CSR medarbejdere, der ønsker at arbejde strategisk og systematisk med CSR monitorering og rapportering.

PRIS
Kr. 3.850 for 1 kursusdag –  inkl. materiale og forplejning
Antal deltagere 12

KURSETS METODE
Læring
Vi formidler standarder, principper, lovgivning og praksis gennem:

›
›

cases fra de virksomheder, vi samarbejder med
slides, eksempler, film, quiz, test og tjeklister

Refleksion
Vi diskuterer udfordringer og handlemuligheder eller løsninger gennem:

›

test, dilemmaer og spil

Handling  
Du omsætter din nye viden til jeres egen kontekst ved at undersøge:

›
›
›

hvad gør din virksomhed
hvad er relevant at gøre
hvordan kan I komme i gang

Hvis du ønsker mere information
om kurserne og deres indhold
eller gerne vil tilmeldes er du
velkommen til at kontakte
Emilie Louise Faurholdt
+45 20 62 98 98 | elf@carve.dk
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