
Birgi&e Mogensen

64 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Med en baggrund som statsautoriseret revisor og CSR rådgiver for det private erhvervsliv
går mine interesseområder mod:g
g
Prissætning af det miljømæssige fodaftryk - i internationale standarder mv.g
Nye forretningsmodeller med inddragelse af bæredygtighed og øget lighedg
Investormarkedet - og udvidede rammer med inddragelse af bæredygtighed

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Partiprogrammets fokus påg
g
Cirkulær Økonomig
Over*ytning af bæredygtighedsomkostninger på prisen på produkter mvg
Nye samarbejdsformer i forretningsmodeller mellem erhvervsliv, NGO' er og det 
o,entlige g
Skub på investormarkedet til nytænkningg
g
....er alle strategiske områder som forudsætning for at vi kommer til at skabe et nyt 
samfund på et fundament af bæredygtighed og ligeværdighedg
g
Det er disse områder som betyder mest for mig - de tiltag som skaber forudsætningerne 
for forandringer.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Fordi de gamle partier ikke vil arbejde for at skabe et langsigtet bæredygtigt samfund - 
og der skal et nyt stærkt parti til - for at skubbe i den rigtige retningg
g
Fordi der i dag tales om langsigtede strategiske politiske beslutninger men i praksis 
handles der alene på de kortsigtede e,ekter

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
I Borgerrepræsentationen

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Primært via mit eget liv hvor jeg som CSR rådgiver oplever de barrierer der er for at 
bæredygtighed og CSR kommer på dagsordenen hos ledelsen i danske virksomheder

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
De væsentligste erfaringer er g
g
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https://alleos.alternativet.dk/user/8001
https://www.facebook.com/birgitte.mogensen
https://twitter.com/birgmog
https://www.instagram.com/birgittemogensen/
https://www.linkedin.com/in/birgittemogensen/da


25+ års virke som statsautoriseret revisorg
15+ års virke som CSR rådgiverg
Indsigt i hvordan erhvervslivet fungerer og aktuelt arbejder som professionelt 
bestyrelsesmedlemg
Plus organisationserfaring fra 10+ års arbejde for brancheforeningen FSR - danske 
revisorer

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Erhvervslivet - Virksomheder - Investorer

Største lyst: 
At bidrage til at forandre

Styrke:
At turdeg
At tænke strategisk og innovativtgAt arbejde struktureret

Største frygt:
At være over*ødig

Svaghed:
Mere lyttende end talende (kan også være en styrke)

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Født i landsby på Fyng
Rødder i familie med selvstændige erhvervsdrivendeg
Boet i København 25+ årgStadig tæt relation til Fyn

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Uddannelse:gØkonomi - Revision – Forretningg
Efteruddannelse:gPsykoterapeut

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Selvstændig med virksomheden: board managementg
Bestyrelsesmedlem i 5 virksomhederg
Medlem af advisory boards g
Formand for CSR udvalget i FSR - danske revisorer

Andet:
GiftgBosat på AmagergEn voksen datter med bopæl i London
http://www.boardmanagement.dk
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