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Beslutningsreferat: 8. møde i institutionen den 4. september 2013
Mæglings- og klageinstitutionen

Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Orht,
Kim Haggren, Karin Buhmann, Marie Voldby, Ellen Marie Friis Johansen,
Rune Gottlieb Skovgaard, Christina Skagen, Julie Torup-Villadsen.

for ansvarlig virksomhedsadfærd

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Dagsorden:
1. Velkommen

Tlf

+45 35 29 10 00

Fax

+45 35 29 10 01

CVR-nr. 48 46 41 14

2. Til orientering: Siden sidste møde
a. Møde med 92-gruppen om fortrolighedskravet
b. Opdatering af MKI-hjemmesiden
c. Opdatering af CSR Kompasset
d. Kommende artikler om MKI
3. Til drøftelse: Informationsmøder om MKI

4. Til drøftelse: Problemstilling om MKI’s vejledningsmuligheder
5. OECD
a. Til orientering: Møde i OECD i juni

b. Til drøftelse: Projektforslag vedrørende due diligence i andre NCP’er
6. Kommende konferencer mv.
a. CSR Awards i Holstebro, 16.-17. september [
b. UN Forum on Business and Human Rights i Geneve 2.-4.
december
7. Eventuelt
8. Formandens afsluttende bemærkninger
a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.
Næste møde finder sted den 26. november kl. 9.15-12 i Erhvervsstyrelsen

post@virksomhedsadfaerd.dk
www.virksomhedsadfaerd.dk
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1. Velkommen
Intet at bemærke.
2. Til orientering: Siden sidste møde
Ad a. Møde med 92-gruppen om fortrolighedskravet
Formanden orienterede om mødet d. 28. august med repræsentanter fra 92gruppen, der bl.a. har udtrykt usikkerhed om fortrolighedskravet ifm indsendelse af klager.
MKI medlemmerne drøftede spørgsmålet. Der var enighed om de grundlæggende og principielle hensyn, men også at spørgsmålet til hver en tid afhænger
af en konkret vurdering.
Fsva. en sag, der er under konkret behandling af MKI, er de formelle kriterier
og forventninger beskrevet nærmere i MKI’s ”vejledning for sagsbehandling”.
Ift. fortrolighedskravet, gav medlemmerne udtryk for, at der bør skelnes mellem et ”før og efter” MKI’s inddragelse. Medlemmerne var enige om behovet
for, at aktører er særligt opmærksomme på deres kommunikation, når de vælger at indbringe en sag for MKI. Når en part indsender, eller påtænker at indsende, en formel klage, var der blandt medlemmerne enighed om behovet for
en konstruktiv kommunikativ tilgang, hvor der lægges vægt på at kommunikere
sagen faktuelt. Det skal ses i lyset af muligheden for at løse konflikten gennem
mægling.
Formanden konkluderede, at det er væsentligt, at klager ikke procederer sagen
parallelt med MKI’s inddragelse. Udsendelse af fx en pressemeddelelse fra klager, der faktuelt oplyser om sagens indbringelse for MKI, vil dog ikke i sig selv
være en overtrædelse af kravet om klagerens ”gode tro”. Der er en vis forståelse for, at der kan være et kommunikationsbehov for klager - særligt i sager, der
har et længere forudgående forløb.
Formanden orienterede endvidere om 92-gruppens spørgsmål vedr. mulighed
for godtgørelse af fx rejseudgifter for parter fra udlandet, som ikke har de nødvendige økonomiske midler. Svaret er, at MKI har de finansieringsmuligheder,
som er fastlagt i lovgrundlaget. Det drejer sig bl.a. om betaling af bisiddere jf.
pkt. ”10 Særlige sagkyndige, bisiddere og repræsentanter” i MKI’s ”vejledning
for sagsbehandlingen.”
Dernæst var der enighed om, at det er hensigtsmæssigt at opfordre NGO’ere
mv. til at henvende sig til sekretariatet i tvivlsspørgsmål omkring MKI’s rammer
og regler, idet sekretariatet bl.a. har til opgave at vejlede herom.

Ad b. Opdatering af MKI-hjemmesiden
Sekretariatet orienterede om opdatering af hjemmesiden, hvor en række dokumenter er tilgængelige, herunder ”vejledning for sagsbehandlingen” (se under ”publikationer og regler”).
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Ad c. Opdatering af CSR Kompasset
Sekretariatet orienterede om en vellykket brugertest. Brugerne fandt
generelt opdateringen gennembearbejdet, let læselig og relevant for
målgruppen.
Sekretariatet orienterede om interessentmødet, og at input herfra, i den
udstrækning det praktisk er muligt, vil blive indarbejdet. Det drejer sig
primært om en konkretisering og eksemplificering af de forskellige menneskerettigheder.
Virksomhedernes arbejde med at respektere menneskerettighederne er
kompliceret, og konteksten spiller en vigtig rolle. Det er virksomhedens
ansvar at adressere udfordringer i overensstemmelse med UN Guiding
Principles, og stå på mål for tiltag eller mangel på samme. MKI udtrykte
enighed om behovet for at kommunikere, at CSR-kompasset er et værktøj og ikke en facitliste.
CRS-kompasset vil blive lanceret til CSR-Awards d. 17. september.
Ad d. Kommende artikler om MKI
Sekretariatet orienterede om, at man konkret afsøger muligheden for
artikler i fagblade, der tager udgangspunkt i opdateringen af CSRkompasset. Der er bl.a. kontakt til…
3.

Til drøftelse: Informationsmøder om MKI

Fsva. NGO’er og fagforeninger blev det besluttet,
• at invitere til informationsmøde d. 1. oktober i Erhvervsstyrelsen.
Jonas Christoffersen og Jens Erik Orht vil repræsentere MKI, assisteret af sekretariatet.
Fsva. virksomhedsrettede møder i København blev det besluttet,
• at set i lyset af den række af informationsmøder MKI løbende inviteres til, at undersøge behovet efter informationsmødet i
KPMG-netværket d. 9. oktober. Kim Haggren vil repræsentere
MKI d. 9. oktober, assisteret af sekretariatet.
Fsva. virksomhedsrettede møder i Jylland blev det besluttet,
• i samarbejde med VirksomhedsNetværket beliggende i Kolding,
at invitere til informationsmøde i indeværende år. Mads Øvlisen
vil repræsentere MKI, assisteret af sekretariatet.

4.

Til drøftelse: Problemstilling om MKI’s vejledningsmuligheder

MKI har modtaget henvendelse fra en virksomhed, der gerne vil have
hjælp til deres due diligence arbejde i forhold til et konkret område.
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MKI drøftede institutionens rolle i denne og lignende situationer, hvor
der ikke er indgivet en formel klage. Med fokus på at værne om institutionens habilitet, blev det besluttet,
• at MKI ikke kan kommentere eller rådgive i relation til sådanne
konkrete sager. MKI bør ved henvendelser, som en almindelig
service og i overensstemmelse med informationsforpligtelsen, informere om relevant, offentligt tilgængelig information uden at
gå ind i en vurdering af den konkrete foreliggende sag.
• at formulere en retningslinje for MKI’s informationsmuligheder i
konkrete situationer, herunder den manglende mulighed for at
yde konkret rådgivning. Retningslinjen offentliggøres på MKI’s
hjemmeside.
I forlængelse af drøftelsen på sidste møde om strategiske fokusområder
var der i øvrigt enighed om, at sekretariatet retter henvendelse til Udenrigsministeriet mhp. status for og opfølgning på indgåede partnerskabsaftaler med tøjbranchen i relation til ulykken på tekstilfabrikken Rana
Plaza i Bangladesh.

5.

OECD

Ad. a. Til orientering: Møde i OECD i juni
Formanden og sekretariatet orienterede om det årlige NCP møde (der henvises
til
årsrapporten
på
OECD’s
nyligt
lancerede
hjemmeside:
http://mneguidelines.oecd.org/)

Ad b. Til drøftelse: Projektforslag vedrørende due diligence i andre
NCP’er
Sekretariatet orienterede om dets fremlæggelse af forslag til undersøgelse af,
hvordan forskellige nationale OECD kontaktpunkter (siden retningslinjernes effektive ikrafttrædelse 1. januar 2012) har fortolket begrebet due diligence i
konkrete sager. OECD-sekretariatet mente ikke, at forslaget var relevant i lyset
af de igangværende due diligence projekter under den såkaldte ”proaktive
dagsorden”. Det bemærkedes, at OECD’s nuværende initiativer har et konkret
og sektorspecifikt fokus.
Endelig drøftedes mere generelt behovet for at belyse det offentliges rolle
nærmere. Sekretariatet orienterede om Rådet for Samfundsansvars fokus på
det offentliges rolle og dets brev til regeringen med anbefaling om en statusanalyse
af
det
offentliges
samfundsansvar
(se
www.raadetforsamfundsansvar.dk).
Det blev besluttet:
• Mht. due diligence: At afvente resultatet af OECD’s igangværende projekter vedrørende due diligence. Projektforslag bør være konkrete i
forhold til formål, resultat og brugbarhed i overensstemmelse med
OECD’s kriterier for optagelse på den proaktive agenda.
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•

6.

Mht. det offentliges rolle: At afvente udkommet af Rådet for Samfundsansvars brev til regeringen.

Kommende konferencer mv.

CSR Awards i Holstebro, 16.-17. september
Jonas Christoffersen repræsenterer MKI, hvor han holder oplæg om prioriteter for opdateringen af CSR-kompasset, due diligence principper og
ansvarlig leverandørstyring.
a.

b. UN Forum on Business and Human Rights i Geneve 2.-4. december
Karin Buhmann deltager som repræsentant for MKI.
7.

Eventuelt

Ingen særlige bemærkninger.
8.

Formandens afsluttende bemærkninger
a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

Ingen særlige bemærkninger.

