
Bæredygtig Business Roskilde
Få svar på hvordan du skaber positive resultater på bundlinjen ved at arbejde 

med bæredygtighed i din virksomhed.

Deltag i Bæredygtig Business Roskilde d. 31. maj 2022, hvor du får konkrete 

værktøjer og inspiration til, hvordan din virksomhed kan styrke omsætningen 

eller reducere omkostningerne ved at gøre forretningen mere bæredygtig. 

Omsæt 'bæredygtighed' til virksomhedsnær, strategisk handling på en enkel 

måde og øg konkurrencekraften. 

På dagen gennemføres en række inspirationsoplæg og workshops, hvor alle 

aspekter af bæredygtighed bliver dækket, så du nemt og bekvemt kan få 

viden og håndgribelige værktøjer til at tage del i den bæredygtige omstilling.

Læs mere om workshops på side 2.

Tirsdag d. 31. maj 2022 

kl. 8.00 – 15.00

Roskilde Kongres- og Idrætscenter, 

Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

TILMELD DIG HER

DEL 109.15 – 10.15

DEL 3 12.45 – 13.45

DEL 2 11.15 – 12.15

Undgå greenwashing
JJ Kommunikation & NJORD Law 

Klimaregnskaber
Aarhus Universitet og Erhvervshuset

9 trin i din bæredygtige strategi 
MIND YOUR BUSINESS

Tilskud til bæredygtig omstilling
Erhvervshus Sjælland, CLEAN, Danske Bank 

Bæredygtig Roskilde
Lars Lindskov, Byrådsmedlem (C) 

og Roskilde Festival Gruppen

Finansiering til den grønne omstilling
Danske Bank, Lundgrens, CLEAN, Erhvervshus 

Sjælland

Få udsatte i job og styrk din virksomhed
Constructa, Klimaks, PH Absalon og Roskilde 

Kommune

Kompetencer til Bæredygtig Business
Musiconcrete (Circular Learning Lab), Roskilde 

Tekniske Skole, Roskilde Handelsskole, Zealand og 

RUC

Dokumentér bæredygtigt byggeri
Frame

Stil krav til dine leverandører
Boligselskabet Sjælland og Musicon-

sekretariatet

Frivillig i arbejdstiden
Kaffe Karma og Copenhagen Dome

Fastholdelse af seniorer – en bæredygtig 

investering, der betaler sig
JKS, Noble Life og Roskilde Kommune

En guide til bæredygtig vækst i 

partnerskaber 
Freja Ludvigsen

Cirkulære forretningsmodeller
Center for Cirkulær Økonomi

Inspirationsoplæg 8.30
Tomas Breddam, Roskildes Borgmester. 

René La Cour Sell, Direktør for Roskilde kongres- og 

idrætscenter. 

John Wagner, Direktør for De Samvirkende 

Købmænd.

ANKOMST OG MORGENMAD 8:00

AFSLUTNING 15:00

Inspirationsoplæg 10.45
Julie Bruun, Direktør for CP ApS.

Inspirationsoplæg 13.45
Pelle Guldborg Hansen, Europas førende 

adfærdsforsker.

Anders Morgenthaler, tegner, forfatter, 

klummeskribent og filminstruktør.Tilmeldingsfristen er d. 20. maj 2022. 
Arrangementet er gratis

https://landing.webcrm.com/Start.aspx?awb=guuggakiageiaeimqaicmooagoc


Undgå greenwashing
JJ Kommunikation & NJORD Law 

Klimaregnskaber
Aarhus Universitet og Erhvervshus

9 trin i din bæredygtige strategi
MIND YOUR BUSINESS

Tilskud til bæredygtig omstilling
Erhvervshus Sjælland, CLEAN, Danske Bank

Få viden om, hvordan du kan tilrettelægge din 

bæredygtighedskommunikation, så den konkret og 

præcist afspejler din indsats, uanset om det drejer sig 

om klima, arbejdsforhold eller produktion.

Få indblik i, hvordan du nemt kan beregne din 

virksomheds klimaaftryk og udpege relevante indsatser 

for at reducere CO2-udledningerne fra jeres aktiviteter.

Forstå hvordan du integrerer bæredygtighed i din 

forretningsmodel og lær at fokusere på det, der skaber 

størst værdi for både virksomhed og samfund.

Bliv klogere på de tilskudsmuligheder der er for dig, som 

ønsker at tage del i den bæredygtige omstilling, hvad 

enten det handler om at få støtte til 

kompetenceudvikling, rådgivning eller investeringer.

Finansiering til den grønne omstilling
Danske Bank, Lundgrens, CLEAN, Erhvervshus Sjælland

Få udsatte i job og styrk din virksomhed
Constructa, Klimaks, PH Absalon og Roskilde Kommune

Kompetencer til Bæredygtig Business
Musiconcrete (Circular Learning Lab), Roskilde 

Tekniske Skole, Roskilde Handelsskole, Zealand og 

RUC

Dokumentér bæredygtigt byggeri
Frame

Få et indblik i muligheder og krav for at rejse kapital til 

den grønne omstilling krydret med tips og tricks til at 

skaffe finansiering til grønne løsninger.

Går du med tanker om at opføre nyt erhvervsbyggeri, 

så hør hvordan du via en digital platform får let og 

tilgængelig styring af dit bæredygtige byggeprojekt.

Hør hvordan forskellige aktører kan bidrage til at 

opkvalificere og uddanne dine nuværende eller 

kommende medarbejdere, så du kan få den 

arbejdskraft du behøver.

Få konkrete redskaber, viden og inspiration til at 

arbejde med social bæredygtighed, når virksomheder 

deler deres erfaring med at ansætte udsatte borgere i

få timer med stor værdi.

Stil krav til dine leverandører
Boligselskabet Sjælland, Musicon-sekretariatet

Frivillig i arbejdstiden
Kaffe Karma og Copenhagen Dome

Fastholdelse af seniorer – en bæredygtig 

investering, der betaler sig
JKS, Noble Life og Roskilde Kommune

En guide til bæredygtig vækst i 

partnerskaber
Freja Ludvigsen

Cirkulære forretningsmodeller
Center for Cirkulær Økonomi, CLEAN og WOHN
Cirkulær økonomi er en stor forandring for virksomheder, 

og derfor dykker vi ned i, hvad cirkulær økonomi 

betyder for dig som virksomhed, og hvordan du udvikler 

nye, rentable og cirkulære forretningsmodeller.

Kom og vær med når vi præsenterer den nyeste viden 

samtidig med, at du introduceres for helt konkrete ideer 

til, hvordan vi sammen i Roskilde kan gøre en forskel for 

dine seniormedarbejdere til gavn for en fælles fremtid.

Bliv inspireret til at styrke din CSR-strategi og employer

branding i arbejdet med Corporate Volunteering og få 

muligheden for at indgå i et konkret tiltag, som er 

simpelt og nemt at implementere. 

Freja Ludvigsen deler ud af værktøjer og inspiration fra 

bogen og inviterer til dialog om det gode partnerskab.

Lyt med når Musicon-sekretariatet og Boligselskabet 

Sjælland giver et indblik i, hvordan de arbejder med 

bæredygtigt byggeri, og hvordan du kan styrke 

bundlinjen ved at tænke bæredygtigt.

DEL 1

Bæredygtig Business Roskilde

STANDE

DEL 3

DEL 2

Roskilde Festival /

CLEAN / Erhvervsforum 

Roskilde / Danske 

Bank / ECD / Grøn puls 

/ Roskilde Kommunes 

Jobcenter / CORO, 

Co-lab Roskilde /

Musicon / Njord /

Lundgrens / MIND 

YOUR BUSINESS / 

Center for Cirkulær 

Økonomi / 

Innovationsdistrikt 

Sjælland / Flere følger

Bæredygtig Roskilde
Lars Lindskov, Byrådsmedlem (C)

Med Roskilde Festival som case bliver vi klogere på, 

hvordan vi bevarer engagementet, når alle vil den 

bæredygtige udvikling, men forandringen er svær.

Roskilde Festival Gruppen

Workshops

Få et indblik i Roskilde Byråds initiativer, der skal bidrage 

til et mere bæredygtigt samfund, såsom el-drevne

bybusser, varetransport til rådhuset og indkøbs- og 

udbudspolitik med krav til bæredygtighed og økologi.



Bæredygtig Business Roskilde

På Roskilde Kongres- og idrætscenter arbejder vi ud fra fire bundlinjer: økonomi, aktivitet, 

socialt og bæredygtighed. Dette gøres blandt andet ud fra en overbevisning om, at en 

helhedsorienteret forretning giver – ikke bare det bedste forretningsmæssige resultat, men 

også er den forretningsform, som sætter det største positive aftryk på nutiden såvel som 

på fremtiden – også set ud fra et bæredygtigt perspektiv.

Tomas Breddam Roskildes Borgmester

René La Cour Sell Direktør for Roskilde Kongres- og Idrætscenter

John Wagner Adm. Direktør for De Samvirkende Købmænd

Julie Bruun Direktør for CP ApS

Pelle Guldborg Hansen Europas førende adfærdsforsker

Anders Morgenthaler Tegner, forfatter, klummeskribent og filminstruktør

CP er en lokalt forankret virksomhed i Roskilde, som modtog Roskilde Kommunes Klimapris 

2021. Udmærkelsen blev tildelt CP, fordi virksomheden har sat bæredygtighed højt på 

dagsordenen og bl.a. har etableret et bæredygtighedsudvalg, uddannet medarbejdere 

i bæredygtig forretningsforståelse og igangsat en række konkrete tiltag. Administrerende 

direktør Julie Bruun vil i sit oplæg fortælle om CP’s rejse mod at blive en bæredygtig 

forretning.

Som adfærdsforsker på Roskilde Universitet og førende ekspert i nudging ved Pelle 

Guldborg Hansen, hvordan man påvirker menneskelig adfærd. Igennem de sidste 10 år 

er han blevet kendt for en række banebrydende forskningseksperimenter, der har til 

formål at forbedre arbejdsmiljø, effektivitet, sundhed, miljø og velfærd i en lang række 

danske og internationale institutioner, styrelser og organisationer. 

Anders Morgenthaler er bedst kendt for den satiriske og humoristiske tv- og tegneserie 

Wulffmorgenthaler. Derudover er han klimaaktivist og går både op i klimavenlighed, samt 

hvordan man har en bæredygtig livsstil. Anders afrunder dagen med et spændende og 

humoristisk oplæg, hvor han deler ud af sine egne synspunkter og ikke mindst inspirerer til, 

hvordan vi hver især kan tænke bæredygtighed ind i vores hverdag.

Bæredygtighed højt på dagsordenen

Bæredygtighed og menneskers adfærd

Den klimavenlige livsstil 

Den helhedsorienterede forretning

Klimaudfordringerne og utraditionelle ideer

Viden, vækst og velfærd

Inspirationsoplæg

John Wagner, direktør for De Samvirkende Købmænd, dykker ned i det store ansvar og 

de mange potentialer, som dagligvarehandlen rummer for at kunne skubbe på i en 

grønnere retning. Klimaudfordringerne bør få alle til at tænke mere utraditionelt, og 

derfor har De Samvirkende Købmænd, der tæller medlemmer som MENY, Rema 1000 og 

SPAR, bl.a. udarbejdet en 10-punktsplan til en grønnere dagligvarehandel, som vil gøre 

det lettere for butikkerne at tage hensyn til klima, miljø og bæredygtighed.

Tomas Breddam, borgmester i Roskilde Kommune, vil i et indledende oplæg sætte ord 

på, hvordan han mener at viden, vækst og velfærd hænger sammen og hvorledes der 

er et stort potentiale i at få virksomheder, som satser på bæredygtighed, koblet på den 

vækstrejse og grønne omstilling, der som bekendt er fart på. 




