14. marts 2014

/elmajo

Beslutningsreferat: 11. møde i institutionen den 11. marts 2014
Mæglings- og klageinstitutionen

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.

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. Anonymiserede afgørelser til hjemmeside samt status på klager
i MKI
3. Nye klager
4. Ændringer i sagsbehandlingsguiden og på hjemmesiden
5. MKI’s samarbejde med Rådet for Samfundsansvar
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. Anonymiserede afgørelser til hjemmeside samt status på klager i
MKI
Udkast til anonymiserede afgørelser blev drøftet og mindre justeringer
foreslået. Der var enighed om, at klager og indklagede anonymiseres i
form af f.eks. ’en dansk fagforening’ og ’en privat person’.
Det blev besluttet, at sekretariatet tilpasser afgørelserne jf. ovenfor, og
at de lægges på MKI’s hjemmeside.

post@virksomhedsadfaerd.dk
www.virksomhedsadfaerd.dk
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Status for klager gengives ikke i referatet.
3. Nye klager
Gengives ikke i referatet.
4. Ændringer i sagsbehandlingsguiden og på hjemmesiden
På baggrund af de erfaringer, der nu er opnået i forbindelse med sagsbehandlingen, er der anledning til at opdatere MKI’s sagsbehandlingsvejledning.
Det blev besluttet at opdatere MKI’s sagsbehandlingsvejledning på følgende 3 punkter:
•

Sagsbehandlingsvejledningen præciseres i kapitel 2.1. (Hvem kan
klage til MKI), hvor der tilføjes et nyt punkt 3 om tilbagetrækning
af klage. Det vil nu fremgå, at MKI kan vælge at videreføre sagen
eller tage sagen op af egen drift.

•

Sagsbehandlingsvejledningen præciseres også i kapitel 4.1. (Indledende vurdering), hvor der foretages en tilføjelse i punkt 5 afslutningsvist. Det vil nu fremgå, at den, der klages over, vil blive
orienteret om klagen både, når MKI accepterer klagen til videre
behandling, og når MKI afviser klagen. Den, der er klaget over,
har herefter mulighed for at søge om aktindsigt i klagen efter
forvaltningslovens regler.

•

Endelig præciseres sagsbehandlingsvejledningen i kapitel 4.2.
(Mulighed for at løse sagen parterne imellem), under hensyn til
MKI’s afgørelse af 21. januar 2014.

5. MKI’s samarbejde med Rådet for Samfundsansvar
Det blev besluttet, at der arrangeres et møde med formandskabet for
Rådet for Samfundsansvar med henblik på at drøfte fremtidigt samarbejde med Rådet om særligt CSR i det offentlige.
6. Eventuelt
Intet at bemærke.
7.

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

Intet at bemærke.

