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Velkomst 
v/Lina Gandløse Hansen, direktør for The Trade Council og Global Bæredygtig-
hed, Udenrigsministeriet

SMV’er og krav til bæredygtige forsyningskæder 
v/Marie Gad, chef for Global Udvikling og Bæredygtighed, Dansk Industri

Sådan arbejder LINAK A/S på at sikre compliance med German Supplier ACT 
(LKSG)
v/Peter Petersen, Corporate Senior Manager, Supplier Quality og Søren Skov 
Rasmussen, Supplier Quality Manager

... sammen med Johnsens Metalteknik A/S, der er SMV og leverandør til Linak 
A/S. Johnsens Metalteknik A/S repræsenteres af Tina Johnsen, som er ejer/CEO

Netværkspause

Udenrigsministeriets indsatser på forsyningskæder med eksempel fra Tyrkiet
v/Thierry Hoppe, generalkonsul i Istanbul og chef for The Trade Council i Tyrkiet 
og Frederik Karam Pedersen, handelsspecialist i kontoret for Eksport, Innovation 
og Global Public Affairs, The Trade Council

En procesmodel til at arbejde med Supply Chain Resilience i produktions 
SMV’er 
v/Jan Stentoft, professor, SDU

Linatechs rejse på vej mod større Supply Chain Resilience 
v/Lars Rahbæk, adm. direktør, Linatech A/S

Netværk

Program



Konference

Lina Gandløse Hansen er direktør for The Trade Council og 
Global Bæredygtighed i Udenrigsministeriet. Hun har fokus på 
investeringsfremme, innovation, handelspolitik og internationa-
lisering af dansk erhvervsliv. Hun har tidligere været kontorchef 
for afdelingen for Eksport, Innovation og Global Public Affairs og 
Innovationscenter chef og generalkonsul i München samt udsta-
tioneret til ambassaden i Washington D.C og Paris.

Tina Johnsen ejer og direktør af Johnsens Metalteknik A/S. Sel-
skabet er en underleverandørvirksomhed med speciale i spånta-
gende bearbejdning i høj kvalitet. Derudover udføres også fræ-
searbejde samt efterbearbejdning af specielle emner.

Peter Petersen er Corporate Senior Manager, Supplier Quality 
& Sustainability og leder af LINAKs afdeling for leverandørkva-
litet, herunder godkendelse af nye leverandører, auditering og 
kontraktgodkendelse på kvalitets og sustainability krav. Peter er 
ansvarlig for at sikre, at LINAKs leverandører overholder rele-
vante sustainability og compliance krav.

Jan Stentoft er professor i Supply Chain Management ved Insti-
tut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Hans forskning er 
anvendelsesorienteret, og han arbejder i øjeblikket på et projekt 
med midler fra Industriens Fond med fokus på Supply Chain 
Resilience i små og mellemstore danske produktionsvirksomhe-
der.

Søren Skov Rasmussen er Supplier Quality Manager og tilknyt-
tet LINAKs centrale kvalitetsafdeling. Han sikrer opretholdelse 
af LINAKs globale leverandør-kvalitetssystem, herunder god-
kendelse af nye leverandører, kontraktindgåelse etc. Søren er 
projektansvarlig for implementering af LINAKs system for over-
holdelse af den tyske lovgivning ”Lieferketten-sorgfalts-pflich-
ten-gesetz, LkSG”.

Frederik Karam Pedersen er handelsspecialist i kontoret for 
Eksport, Innovation og Global Public Affairs i The Trade Council. 
Han har tidligere gennem Invest in Denmark arbejdet med til-
trækning af udenlandske investeringer til Danmark bl.a. indenfor 
supply chains og logistik. Han har også erfaring som manage-
ment konsulent og fra en start up.

Marie Gad er chef for Global Udvikling og Bæredygtighed i Dansk 
Industri. Hun er endvidere medlem af Rådet for Samfundsansvar 
og Verdensmål, Udviklingspolitisk Råd, bestyrelsesmedlem i 
Global Compact Denmark og medlem i 2030-Panelet.

Thierry Hoppe er generalkonsul i Istanbul og chef for The Trade 
Council i Tyrkiet. Han har også gennem tidligere udstationerin-
ger arbejdet med dansk erhvervslivs eksport- og internationali-
seringsaktiviteter i hhv. Kina, Sydkorea og Frankrig.

Virksomheder oplever i dag en fundamental ændring af globali-
seringen. Årsagerne er mange: Geopolitiske forandringer, man-
gel på arbejdskraft og ressourcer, stigende priser, regulativer og 
klimaudfordringer for blot at nævne nogle. Konsekvensen er ty-
delig for små og mellemstore virksomheders (SMV’ers) globale 
forsyningskæder. De kommer under pres.

Som konsekvens er det blevet en nødvendighed at tænke nyt. 
Værdikæder skal være robuste, bæredygtige og omstillingspara-
te for at kunne favne forandringerne. Men hvordan omstiller man 
sig som SMV samtidig med, man bevarer sin konkurrenceevne?

Det stiller Udenrigsministeriets Trade Council skarpt på denne 
dag i samarbejde med Syddansk Universitet og Dansk Industri. 
På dagen vil eksperter fortælle om EU’s kommende due diligen-
ce direktiv og den indflydelse, det får for danske SMV’er. Uden-
rigsministeriet vil præsentere relevante tilbud til virksomheder, 
der har ønske om at omlægge deres forsyningskæder – og de vil 
eksemplificere ved at stille skarpt på mulighederne i Tyrkiet. Der 
vil være inspiration fra flere virksomheder til, hvordan de har løst 
lignende udfordringer, og så vil Syddansk Universitet præsente-
re en procesmodel til at arbejde med Supply Chain Resilience i 
SMV’er.

EU-kommissionen fremlagde i februar 2022 et direktivforslag. 
Forslaget stiller bl.a. krav til de største virksomheder om at 
undgå krænkelser af menneskerettigheder og miljøsvigt i deres 
forsyningskæder via krav til due diligence eller rettidig omhu. Di-
rektivet bygger på internationale frivillige standarder for ansvarlig 
forretningsskik som FN’s Guiding Principles on Business and Hu-
man Rights og OECD’s retningslinjer for multinationale virksom-
heder. Det fremgår af direktivet, at det ikke direkte er gældende 
for SMV’er. Men de fleste SMV’er deltager i internationale og 
globale forsyningskæder, hvor store europæiske virksomheder, 
som omfattes af direktivet, også indgår. Dermed bliver SMV’er-
ne indirekte omfattet, idet de store virksomheder vil stille krav til 
deres leverandører.

Indlægsholdere Baggrund

Due diligence direktivet

Lars Rahbæk er CEO hos Linatech A/S. Han har mange års 
ledelseserfaring fra danske produktionsvirksomheder med et in-
ternationalt perspektiv. Lars har en stærk kommerciel baggrund 
og et stort fokus på løbende forbedringer og udvikling af forret-
ningsmodellen.

Den 1. januar 2023 træder den tyske lov om due diligence i for-
syningskæden i kraft. Den kræver, at virksomheder inden for 
rammerne af deres dækning skal identificere og vurdere risici for 
menneskerettigheder og miljøet inden for deres forsyningskæder 
og etablere effektive risikostyringssystemer.

Den nye lov slutter sig til et kor af andre relativt nye love, der 
søger at eliminere børne- og tvangsarbejde fra global handel og 
forbedre arbejdsforholdene for alle dem i en forsyningskæde.

Den tyske due diligence


