
Vejen til 
bæredygtig vækst 
Vækst og bæredygtighed hænger sammen, mener Steen Hildebrandt, 
og i Hedensted Kommune er vækst højt på dagsordenen.
Derfor giver det god mening når Klima- og Energirådet hermed inviterer  
til foredrag med professor Steen Hildebrandt.

Steen Hildebrandt stiller i sit foredrag skarpt på FN’s 17 verdensmål og på, 
hvordan vi som borgere og virksomheder i en kommune som Hedensted, 
kan være med til at skabe global udvikling i et lokalt perspektiv. 

Ifølge Steen Hildebrandt, er fremtiden forbeholdt intelligente virksomheder, 
og de er især kendetegnet ved, at de formår at favne den bæredygtige 
udvikling. 

”Vækst og bæredygtighed hænger sammen. Det er ikke kun moralske 
motiver, der skaber grundlag for at vækste ud fra bæredygtige principper. 
Markedsudviklingen og forbrugertendenser har jo over en årrække trukket 
virksomhederne i en mere og mere bæredygtig retning. Det har skabt et 
marked for bæredygtighed, som stadig vokser og udbredes på tværs af 
industrier og brancher”, har han udtalt.

Det er der flere og flere virksomheder, der har fået øjnene op for. De hører 
til den gruppe, Hildebrandt kalder de ”intelligente aktører”, som ved, at 
de er nødt til at forholde sig til eksempelvis FNs 17 mål for bæredygtig 
udvikling og arbejde med dem i deres daglige drift, gerne i partnerskaber.

ONSDAG DEN 21. FEBRUAR KL. 19 
Dansk Produktions Univers/Rugekassen 
Vejlevej 21, 8722 Hedensted

Tilmelding skal ske på hedensted.nemtilmeld.dk/121/ 
senest den 11. februar.  

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Merete Valbak på 
merete.valbak@hedensted.dk eller tlf.: 2925 7986

Der er begrænset antal pladser, så tilmelding foregår efter “først til mølle”. 
Derfor vil vi sætte pris på at du melder afbud hvis du skulle blive 
forhindret. 

Baggrund:
Hedensted Kommune er i gang med at nedsætte et Klima- og Energiråd 
bestående af udpegede politikere , borgere og erhvervsfolk. Rådet skal 
agere som rådgivende organ for Hedensted Byråd. 
Rådets vision er at arbejde for bæredygtig velfærd med udgangspunkt i 
miljømæssig bæredygtighed. 

Foredraget er gratis og er for borgere og erhvervsfolk i Hedensted Kommune
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FN’S VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

Professor Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt holder visionære 
foredrag om ledelse, samfund, 
bæredygtighed og FN´s verdensmål. 

Steen Hildebrandt er i dag professor 
emeritus i organisations- og ledelsesteori 
på Institut for Marketing og Organisation, 
Aarhus Universitet. 

Han er Adjungeret professor i lederskab 
ved Center for virksomhedsudvikling 
og ledelse, Institut for Produktion og 
erhvervsøkonomi, CBS, Handelshøjskolen 
i København samt adjungeret professor 
ved Institut for filosofi og læring, 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet, 
Aalborg Universitet.
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