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Beslutningsreferat: 10. møde i institutionen den 14. januar 2014
Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Orht,
Kim Haggren, Karin Buhmann, Marie Voldby, Ellen Marie Friis Johansen,
Christina Skagen, Julie Torup-Villadsen.
Dagsorden:
1. Velkommen
2. Status på klager i MKI
3. Præsentation af MKI’s årsberetning 2012-2013
4. Til drøftelse: Årsplan 2014
5. Den nationale handlingsplan for UNGP
6. Eventuelt
7. Formandens afsluttende bemærkninger
a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.
1. Velkommen
Intet at bemærke.
2. Status på klager i MKI
Gengives ikke i referatet.
3. Præsentation af MKI’s årsberetning 2012-2013
Sekretariatet orienterede om tidsplanen for udarbejdelse af MKI’s årsberetning 2012-2013, og planen for medlemmernes inddragelse blev præsenteret. Det forventes, at udkast til årsberetningen sendes til formanden den 16/1 med frist for bemærkninger den 20/1. Årsberetningen
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sendes til de øvrige medlemmer den 22/1 med frist for bemærkninger
den 27/1. Årsberetningen forventes præsenteret af MKI-formanden for
Rådet for Samfundsansvar til rådsmødet den 5/2 2014.
4. Til drøftelse: Årsplan 2014
Sekretariatet orienterede om udkast til notat om årsplan 2014.
Der var en række konkrete bemærkninger og ønsker bl.a. om, at planen
kom til at omfatte samarbejdet med Udenrigsministeriet i forhold til at
udsprede kendskab til OECD’s retningslinjer i lande, hvor dansk erhvervsliv er til stede, overvejelser om sektorer med særlige udfordringer f.eks.
sæsonarbejde i forhold til samfundsansvar som strategisk indsatsområde
samt overvejelser om arbejdet med samfundsansvar i det offentlige.
Det blev besluttet, at formandskabet for Rådet for Samfundsansvar inviteres til et MKI-møde med henblik på at drøfte fremtidigt samarbejde.
5. Den nationale handlingsplan for UNGP
Udkast til den nationale handlingsplan blev drøftet blandt medlemmerne. Ud over konkrete holdninger til handlingsplanen blev det fremhævet, at handlingsplanen i højere grad var en status for arbejdet end en
fremadrettet plan for arbejdet med UNGP.
Det blev foreslået, at der tages en status for handlingsplanens implementering i MKI i slutningen af 2014.
6. Eventuelt
Intet at bemærke.
7.

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

Der var enighed om, at grundig drøftelse på møderne af de konkrete
klagesager fortsat er både gavnligt og nødvendigt.

