
 
 
 

 
 

 
 
 

   

         PROGRAM   

Kick-off: Dansk Erhvervs Diversitetsnetværk 
 Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 13.30-16.00 

Ledelse for diversitet 

Diversitet kan være et værdifuldt aktiv for en arbejdsplads. Det er en forudsætning for, at virksomhederne kan få alle 

kompetencer i spil og sætte det bedste hold. Diversitet og mangfoldighed bidrager med nuancerede perspektiver og 

kendskab til forskellige løsninger, kundegrupper og markeder. Og det er ofte også en forudsætning for, at 

medarbejdere trives. Kort sagt er diversitet med til at skabe stærke virksomheder samt velstand og vækst i Danmark.  

Kønsdiversitet i virksomheders bestyrelser og direktioner er aktuelt meget omdebatteret, både i medierne og politisk. 

Det skyldes bl.a., at Danmark sakker agterud i internationale ligestillingssammenligninger. Af Beskæftigelses-

ministeriets Redegørelse/Perspektiv og Handlingsplan fremgår det, at regeringen i folketingssamling 2021/22 vil 

fremsætte et lovforslag, der understøtter virksomheder og organisationers arbejde med at fremme en mere ligelig 

kønsfordeling i bestyrelse og ledelse.  

I Dansk Erhvervs Diversitetsnetværk sætter vi fokus på arbejdet med diversitet og mangfoldighed ude i 

virksomhederne: Hvad virker i praksis, hvad er der evidens for, og hvordan kommer vi videre? Alt sammen under en 

præmis om, at diversitet er et aktiv for en virksomhed. Mødet er kick-off-møde i Dansk Erhvervs Diversitetsnetværk. 

Der lægges vægt på gensidig introduktion og udpegning af emner til videre drøftelse i netværket i 2022. Obs: Kun for 

medlemmer af Dansk Erhvervs Diversitetsnetværk. Du kan læse mere om netværket her.  

Kl. 13.30                      Velkomst  

Intro til Dansk Erhvervs Diversitetsnetværk og aktiviteter indenfor diversitet 

Laurits Rønn, Vice adm. direktør, Dansk Erhverv 
 

Kl. 13.45                      Gensidig introduktion fra netværkets medlemmer  

 

Kl. 14.00  Diversitet styrker vores konkurrencekraft  

 Morten Enggaard Rasmussen, Executive Vice President, People, Sustainability & Brand 
Novozymes A/S 
 

Kl. 14.30 Pause og netværk (25 min) 

 

Kl. 14.55  En strategisk tilgang til diversitet og inklusion 

 Tine Arentsen Willumsen, CEO, Above and Beyond Group og Founder af Diversity Council 

og The Womenomics Nordic Business Conference   

 

Kl. 15.15 Debat: Hvordan understøtter vi bedst virksomheder og organisationers arbejde med en 

mere ligelig kønsfordeling i bestyrelse og ledelse samt med diversitet og mangfoldighed i 

bred forstand?  

 

Kl. 15.30 Emner for de kommende møder i netværket 

Malene Thiele, CSR-chef, Dansk Erhverv 
 

Kl. 15.45 Eventuelt og tak for i dag 

https://www.danskerhverv.dk/Medlemskab-og-netvaerk/dansk-erhvervs-netvark-og-udvalg/dansk-erhvervs-diversitetsnetvark/

