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MOBILITETSUDFORDRING



”Kampen mod klimaforandringerne er den 
vigtigste udfordring, menneskeheden står over for. 
Det er vores pligt at handle nu i overensstemmelse 
med Parisaftalen, … Derfor er det et vigtigt, at vi for 
alvor tager fat på at gøre Danmark til et 
klimaneutralt samfund.” siger formand for 
Klimarådet, Peter Møllgaard. 29. april 2019



• Jens Troelsen, professor, Syddansk 

Universitet 

• Det er nu mere normalt at være 

overvægtig end at være normal vægtig, 

51% er overvægtige. 

https://mobiltv.ft.dk/video/20181/tru/tv.5914

SUNDHEDSUDFORDRING

https://mobiltv.ft.dk/video/20181/tru/tv.5914


Roundtable:  A smarter way to work

1. I kan gøre en verden til forskel v. Asger Narud, Forfatter

2. Transport og klimastrategier 

• CPH Lufthavns Klimastrategi v. Jesper Jacobsen 

• Københavns Kommune: Klimaplan og medarbejdernes transport v. Darina Stancheva

• Region Hovedstaden: Grøn omstilling af transporten

Roundtable diskussion: Hvordan kan vi løfte omstillingen bredere?

Pitch: Tilbud om grønne transportløsninger fra Det Økologiske Råd v. Kathrine Fjendbo Jørgensen

Pause

3. Transport fra HR og FM perspektiver

• Nordea: At flytte ind – på en bæredygtig vej v. Helle Dahl

• Agilent Film om en HR vinkel på transport

• Novo Nordisk: Når pendling bliver en udfordring v. Christian Garde Nielsen

Roundtable discussion: Hvordan kan vi komme bredere ud med vores erfaringer og budskaber?



Hvordan kan vi komme bredere ud

med vores erfaringer og budskaber?

1. Barrierer og anbefalinger – vigtige emner for at få mere grøn, sund og 

god mobilitet for arbejdspladser

2. Konferencen: Hvordan sikrer vi en tværfaglig konference? 

– myndigheder & virksomheder

3. Moving People i 2019/2020 – cykelpartnerskabet m.m.

Hvad ønsker du for det kommende år?
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Anbefalinger til 

sund, grøn og bedre mobilitet
Hvis man i dag benytter en bruttolønsordning til at købe 

en elcykel.

så bliver man som medarbejder beskattet af en lejeværdi på 

1.500 kroner om måneden. I andre lande er der 

skattefritagelse på dette, hvis cyklerne bruges til pendling.

Et forslag er derfor: fjern den skat. Hvis virksomheder har 

lyst til at indgå i samarbejde med staten om dette og kan få 

lov til at købe medarbejder‐pendlercykler, kan dette blive 

fritaget for skat?

Ditte fra KMD spurgte, hvad virksomheder kan gøre for det 

politiske niveau? Det er jo ikke nok at denne

dagsorden løftes alene politisk. Set i en sammenhæng med 

Verdensmålene, kan man måske forestille sig at samle 

virksomheder og skabe en fælles charter, der bakker op 

om denne indsats.

Det blev bekræftet, at der er politisk efterspørgsel, og det vil 

der blive lyttet til.



Moving People konference

• Hvordan sikrer vi en tværfaglig konference?

• Hvordan når vi ud til virksomheder og deres forskellige 

funktioner FM, CSR og HR?

• Hvordan kan vi få din kollega til at blive interesseret 

(budskaber)? 

• Hvad vil kunne tiltrække din kollega? 

• Hvilke kanaler skal vi ud i?



Moving People netværk 2019/20

Cykelpartnerskabet 2020

for virksomheder og kommuner, 

og Supercykelstisamarbejdet, Cyklistforbundet, 

Region Hovedstaden og Gate 21.

Men også andre emner kan lægges i programmet.

• Hvad vil I  have ud af netværket det kommende år?

• Hvad virker godt? Hvad vil I have mere af?


