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Nye tilgange til grøn samfundsforandring
Forlaget Andersen udgiver i april en række nye artikler i erhvervshåndbogen ’Klimaledelse’, der har som
formål at hjælpe ledere i offentlige og private virksomheder til at gennemføre effektive klimaledelsesinitiativer.

Til gavn for både økonomi og miljø
Cirkulær økonomi er en økonomi, hvor vækst er frakoblet materialeforbruget, og derfor en helt ny
måde, at se forholdet mellem forretning, produktion, supply chain, kunder og samfund.
Forretningsmodellerne gør op med den lineære forbrugs- og produktionsmodel, hvor producenterne
laver produkter af materialer som for eksempel stål eller plastik, hvorefter en kunde køber produktet,
bruger det og derefter smider det ud. I stedet arbejder man fra start ud fra et princip om at holde
ressourcerne i cirkulation, enten i ens egen produktionskæde eller ved at sælge materialet videre til
en anden producent. Det er til gavn for både miljø og økonomi. En ny undersøgelse viser, at cirkulær
økonomi alene i Danmark kan bidrage med 45 mia.kr. ekstra til BNP, øget eksport på 3 til 6 %, mere
end 13.000 nye jobs samtidig med, at vi bruger op til 50 % færre ressourcer og Danmarks CO2 aftryk
reduceres med 3 til 7 %. Flere og flere virksomheder, både i Danmark og internationalt, er da også
begyndt at se på, hvordan de bedre kan cirkulere de ressourcer, de i dag bruger, og få mere ud af
mindre – for de har indset, at det kræves for at være konkurrencedygtig på det globale marked i
fremtiden. Det skriver MF Ida Auken og Kommunikations- og strategirådgiver Ditte L. Vind i
”Cirkulær økonomi – fremtidens bæredygtige forretningsmodel ”.
Collective Impact
Samfundsforandringer er komplekse og sker ikke fra den ene dag til den anden. Et eksempel på det
er anvendelsen af det åbne land. Når mange forskellige interesser og arealmål skal tilgodeses, sætter
det naturen og anvendelsen af vores begrænsede arealer under pres. Samtidig flytter flere og flere til
de store byer og efterlader landsbyer uden skoler, butikker og en lang række øvrige funktioner. Når
store, komplekse problemstillinger skal løses, er der ikke brug for en strøm af usammenhængende
initiativer, men derimod et samarbejde på tværs, der bygger videre på det, som allerede fungerer. Det
er baggrunden for Collective Impact ’Det Åbne Land som dobbelt ressource’, igangsat af Realdania,
der tror på, at når aktører går sammen i tætte, gensidigt forpligtende samarbejder, er der potentiale
for at skabe store effekter, som den enkelte aktør aldrig ville kunne opnå alene. Det skriver Helga
Grønnegaard, sekretariatsleder, og Pia H. Johansen, lektor, Center for Landdistriktsforskning,
Syddansk Universitet i ”Hvordan skal komplekse samfundsforandringer gribes an?”.
I erhvervshåndbogen ’Klimaledelse’, der udkom første gang i 2009, fortæller eksperter om ledelsesudfordringen ved opstart og gennemførelse af effektive klimaledelsestiltag. Håndbogen, der både
udkommer i en trykt og en elektronisk version, opdateres fire gange årligt. Der er indlæg fra
virksomhedstopledere, professorer, NGOer, kommunale topembedsmænd, ildsjæle, m.fl.
Bestilling af håndbogen og yderligere oplysninger hos Håndbogsredaktør Eva Born Rasmussen,
Forlaget Andersen. Kontakt: era@klimaledelsenu.dk

