En verden i forandring
– er der plads til bæredygtighed?

Tirsdag den 24. april • Tivoli Congress Center • København
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PROGRAM
EN VERDEN I FORANDRING – ER DER PLADS TIL BÆREDYGTIGHED?
Ordstyrer: Cecilie Beck, journalist TV2
13.00	
Velkomst
v/Claus Bering, formand, Dansk Byggeri
13.05	
Åbningstale
v/Lars Løkke Rasmussen, statsminister
13.30	
Bæredygtig verden – hvorfor og hvordan?
v/Mogens Lykketoft, tidligere formand for FN’s 70. generalforsamling 20152016
14.00	
Bæredygtighed i både social, grøn og økonomisk forstand
v/Mette Frederiksen, formand, Socialdemokratiet
14.25

Pause

14.45 Film: Byggeriets bidrag til bæredygtighedstemaet
14.50

Paneldebat:
Kan virksomheder vinde gennem bæredygtig tænkning i Danmark?
2 Kristian Jensen, finansminister
2 Jesper Arkil, adm. direktør, Arkil A/S
2 Britta K. Stenholt, adm. direktør, STARK
2 Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand, Carlsbergfondet

15.35

Pause

16.00	Tre temamøder:
2 Økonomisk bæredygtighed – er pengene der?
2 Miljømæssig bæredygtighed - fra niche til mainstream
2 Social bæredygtighed – virksomheder, der tager ansvar
- se beskrivelserne på de næste sider
17.00

Pause

17.20

Keynote speaker
Anette Christoffersen, integrationschef, Dansk Flygtningehjælp

17.40

Vi går til bords

17.45

 en Korte Weekendavis, politisk satire
D
Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm og nyhedsredaktør Rasmus Bruun

18.10

Middag
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TEMAMØDER
TEMAMØDE 1
ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED – ER PENGENE DER?
Økonomisk bæredygtighed, forstået som positiv bundlinje i regnskabet, er den
traditionelle målestok for succes i de fleste virksomheder, og den er fortsat
gældende. Dette temamøde stiller spørgsmålet: Fører fokus på social og miljømæssig bæredygtighed også til en økonomisk gevinst for de enkelte projekter og
for samfundet som helhed?
Vi spørger investorerne og dem, der udformer eller sælger projekterne i praksis,
hvilke greb i værktøjskassen med bæredygtighed, de mener, har vist sig mest
effektive til at sikre en sund projektøkonomi i såvel opførelsesfasen som i den
efterfølgende drift.
Vi forsøger blandt andet at få svar på:
2

 vordan gør man social og miljømæssig bæredygtighed til en attraktiv business
H
case?

2

Bliver en bygning mere værd, når den er opført bæredygtigt?

2

Tiltrækker den en anden type lejere eller ejere?

2

Hvordan værdisætter man de enkelte tiltag om bæredygtighed?

Deltag i debatten og hør blandt andre:
2

Marius Møller, PensionDanmark

2

Uffe Drejer, adm. direktør, home a/s

2

Anders Lendager, arkitekt MAA, stifter og partner, Lendager Group

Erhvervspolitisk direktør Torben Liborius er ordstyrer
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TEMAMØDE 2
MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED – FRA NICHE TIL MAINSTREAM
Der bliver talt meget om bæredygtighed i byggeriet. Men hvad skal der til, for at
bæredygtighed bliver "business as usual" og ikke undtagelsen? Meget gøres allerede,
men hvordan bliver bæredygtighed noget, vi bare gør uden at skulle gøre noget
ekstra?
Repræsentanter fra branchen kommer på dette temamøde med konkrete bud på,
hvad der skal til inden for tre forskellige temaer, nemlig energi, ressourceforbrug og
genanvendelse samt ressourceeffektivitet i driften.
Hør blandt andre:
2

Laurits Bach Sørensen, adm. direktør, MicroShade A/S

2

Ebbe Tubæk Naamansen, Head of Group Sustainability, RGS Nordic

2

Rasmus Friis, direktør, Tetris A/S

2

Marlene Haugaard, Senior Vice President, NCC Construction Danmark A/S

Journalist Morten Jastrup er ordstyrer
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TEMAMØDE 3
SOCIAL BÆREDYGTIGHED – VIRKSOMHEDER, DER TAGER ANSVAR
Det er ikke længere tilstrækkeligt for moderne bygge- og anlægsvirksomheder at blive
hurtigt færdige med det aftalte produkt og skynde sig videre. Virksomheder forventes i
dag også at tage et socialt ansvar. Både offentlige og private bygherrer lægger vægt på,
at virksomheder tager ansvar for, at grupper på kanten af arbejdsmarkedet kommer i
job, at lokalsamfundet bliver involveret i byggerierne, og at virksomhederne påtager sig
at uddanne unge. Det stiller nye krav til virksomhedernes medarbejdere – fra direktion
til arbejdsmand. Heldigvis er der masser af god energi og økonomi i at arbejde målrettet
med social ansvarlighed.
Mød blandt andre:
2

Rasmus Karkov, relations- og markedschef, Enemærke og Petersen A/S

2

Stefan Nyvang Kringelbach, adm. direktør, FA Stillads ApS

2

Benny Christensen, udviklingskonsulent, Direktoratet for Kriminalforsorgen

2

Lisbeth Olsen, seniorkonsulent, High:FIVE

2

Bent Olsen, murermester, Artusbyg A/S

Journalist Mette Walsted Vestergaard er ordstyrer
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OVERSIGT SKORT OVER TEMAMØDER
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