21. december 2012

/chrska

Beslutningsreferat: 3. møde i institutionen den 10. december 2012

Mæglings- og klageinstitutionen
for ansvarlig virksomhedsadfærd

Tilstede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Karin Buhmann,
Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Ellen Marie Friis Johansen,
Rune Gottlieb Skovgaard, Christina Skagen, Julie Villadsen.
Dagsorden:
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2. Opfølgning på sidste møde
Ad. 2: Christina præsenterede de seneste ændringer til sagsbehandlingsguiden og de dertilhørende paradigmer. Medlemmerne
havde herefter mulighed for at kommentere på guiden og paradigmerne.
• Sekretariatet indarbejder de foreslåede ændringer og rettelser i sagsbehandlingsguiden og paradigmerne, og sender de nye versioner til medlemmerne.
• Det blev besluttet, at MKI vil tilbyde særlige sagkyndige, bisiddere og repræsentanter den aflønning som fremgår af
aflønningsnotatet for så vidt dette vurderes rimeligt i forhold til den pågældendes kompetencer og opgavens karakter.
• Medlemmerne diskuterede hvorvidt hele sagsbehandlingsguiden eller kun dele skal offentliggøres på MKI’s hjemmeside. Det blev besluttet, at guiden i sin helhed offentliggøres på institutionens hjemmeside. Det blev foreslået,
at der indsættes en indledende bemærkning i guiden om,
at guiden foreligger i en version 1.0 som løbende kan revideres evt. i forhold til kommentarer og bemærkninger
fra eksterne. Sekretariatet indarbejder dette i guiden.
Ellen Marie gennemgik det endelige program for mæglingsworkshoppen. Programmet blev godkendt.
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3. Orientering om konferencer mv. siden sidst
Ad. 3:
a) Lancerings-eventet forløb godt. Der var omkring 70 fremmødte, og der blev stillet mange spørgsmål.
b) Ellen Marie informerede om CSR-awards i Sønderborg, især
side-eventet hvor Jonas deltog. Kim informerede om, at han
efterfølgende har brugt beredskabet til sine oplæg hos diverse advokatkontorer.
c) Christina informerede om Forum on Business and Human
Rights i Geneve. Der var stor dansk deltagelse fra blandt andet UM, Novo Nordisk, Amnesty, Red Barnet, Dansk Institut
for Menneskerettigheder. Dag 1 omhandlede status på
UNGPs tre søljer. Dag 2 omhandlede perspektiver for fremtiden og hvilke udfordringer der ligger i implementering af
UNGPs. FN’s arbejdsgruppe fokuserer især på to områder:
1) En spørgeskemaundersøgelse, som udsendes til både stater og virksomheder for at skabe et generelt overblik, og
2) country visits, hvor arbejdsgruppen går i dybden med det
pågældende lands indsats for at implementere UNGPs. Dansk
Institut for Menneskerettigheder udfærdiger det metodeskema, som skal anvendes ved de forskellige country visits.
Indtil videre har arbejdsgruppen været i Mongoliet.
Der var flere deltagere som bemærkede Danmarks nye klageorgan.
d) Julie informerede om Resolving Company-Community Conflict i Den Haag. Interessante erfaringer fra konference var
blandt andet vigtigheden af at involvere så mange interessenter som muligt i løsning af konflikten (lokal virksomhed, moderselskab, national NGO, international NGO, lokalsamfund
etc.). Derudover var erfaringen, at en mæglingsproces nemt
kan strække sig over flere år. Af især meget tidskrævende
aspekter blev nævnt processen med at indsamle information
om klagen, samt at få parterne til at være enige om klagens
omfang.
e) Der sendes en invitation til Jørn Skov Nielsen, Departementschef for Departementet for erhverv og arbejdsmarked, om et
møde med formanden om MKI og MKI’s relevans for Grønland.
f) Rune informerede om det nordiske NCP-møde. Der var en
god erfaringsudveksling mellem landene.

4. Drøftelse af muligheden for at tage sager op af egen drift
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Ad. 4: Dette punkt blev flyttet til et senere møde.

5. Oplæg fra Lene Wendland om UN Guiding Principles on Business
and Human Rights
Ad. 5: Lene Wendland holdt oplæg om UN Guiding Principles on
Business and Human Rights. Efterfølgende blev emner om især 2.
sølje diskuteret af medlemmerne.

6. Eventuelt
Ad. 6: Ellen Marie fremlagde muligheden for at informere om
MKI gennem diverse netværk. Det blev besluttet, at sekretariatet
tager et dialogmøde med UM for, at drøftemulighederne for at
informere internationalt om MKI via UM.
Ellen Marie informerede om, at hun sender mail ud til medlemmerne angående aflønning. Medlemmerne bedes udfylde aflønningskortet og medbringe det den 19. december.
7. Formandens afsluttende bemærkninger
Ad. 7: Formanden efterspurgte feedback vedrørende mødet og
dettes afvikling. Formanden takkede for et godt møde og for
medlemmernes aktive deltagelse.

