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Beslutningsreferat: 6. møde i institutionen den 23. april 2013

Mæglings- og klageinstitutionen
for ansvarlig virksomhedsadfærd

1. Velkommen v/ formanden.

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17

2. Til drøftelse: MKI’s generelle kommunikationsindsats.
Ad 2: Det blev besluttet, at MKI som udgangspunkt skal fokusere
kommunikationsindsatsen nationalt. Dette skal ske gennem de
eksisterende kommunikationskanaler, herunder via institutionens netværk. Det blev foreslået, at institutionen skal lave informationsmøder om MKI og OECD’s retningslinjer. Disse møder
kunne være af tre timers varighed og skal tilbydes en bred skare
af interessenter, evt. således at de enkelte møder er målrettet
forskellige grupper. Sekretariatet udarbejder et oplæg til kommunikationstiltag resten af 2013 samt konkret koncept for de foreslåede gå-hjem-møder.
Fsva. MKI’s generelle kommunikation var der enighed om, at sekretariatet varetager den daglige kommunikationsindsats inden
for de besluttede rammer og materiale, og i samarbejde med
formanden. Medlemmerne orienteres løbende herom. Sekretariatet har mulighed for at inddrage medlemmerne enkeltvis, hvis
dette skønnes hensigtsmæssigt. Alle medlemmer inddrages i nye
kommunikationstiltag.
I relation til henvendelsen fra Amnesty International arrangerer
sekretariatet et møde med formanden snarest muligt.
Det blev besluttet, at MKI ikke deltager ved Folkemødet på Bornholm.
3. Til drøftelse: Hvorvidt skal MKI tage en sag op af egen drift
Ad 3: Der var enighed om, at MKI på nuværende tidspunkt vil være overordentligt tilbageholdende med at rejse enkeltsager af
egen drift. Der kunne overvejes en mere strategisk tilgang, således at MKI tager en generel problemstilling op, der vedrører en
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hel branche i forhold til at drøfte udfordringer og løsninger med
potentielt berørte danske aktører. Dermed ville det også i højere
grad indgå som en del af MKI’s informationsindsats. Sekretariatet
laver et oplæg til, hvordan en konkret strategisk tilgang kunne tilrettelægges.
4. Opdatering af CSR Kompasset.
Ad 4: Med udgangspunkt i de forelagte dokumenter om opdatering af CSR Kompasset, besluttede MKI, at opdateringen af værktøjet kan fortsætte. Sprogbrugen blev vendt, da det fremstår
’blødt’, fx bruges ord som ’kan’ og ’bør’ i stedet for ’skal’. Det
blev besluttet at det i indledningen til værktøjet vil fremgå, at
virksomheder har en forpligtelse til at respektere de omhandlede
rettighedsområder, og at der er en klar forventning om, at virksomhederne skal følge OECD’s retningslinjer for multinationale
virksomheder og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og
erhverv.
Det blev ydermere besluttet, at det skal fremgå, – bl.a. af CSR
Kompassets hjemmeside – at CSR Kompasset bliver opdateret på
foranledning af MKI. Der var enighed om, at CSR Kompasset er
første skridt i relation til at vejlede om due diligence. CSR Kompasset skal derfor ikke opfattes som MKI’s endelige vejledning i
due diligence.
5. Orientering om MKI’s økonomi.
Ad 5: Det fremlagte økonomi- og budgetnotat blev godkendt. Det
blev bemærket, at institutionen kan anvende overførte midler fra
2012 til opdateringen af CSR Kompasset. Det blev desuden understreget, at der er mulighed for at flytte beløb mellem de enkelte budgetposter, hvis der opstår behov herfor.
6. Eventuelt.
Ad 6: Det blev foreslået, at MKI har en logbog, hvori der noteres,
hvad institutionen løbende foretager sig, ønsker om fremtidige
tiltag, og hvornår medlemmerne skal godkende dokumenter og
tiltag. Sekretariatet har allerede en log over arrangementer, men
denne bliver udvidet til også at indeholde arbejdsopgaver i institutionen.
Det blev endvidere besluttet, at der skal afholdes endnu et møde
inden sommerferien.
7. Formandens afsluttende bemærkninger
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Ad 7: Intet særligt at bemærke.

