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1. Velkommen

post@virksomhedsadfaerd.dk
www.virksomhedsadfaerd.dk

2. Til orientering: bevilling til sekretariatsbetjening mv. af MKI
3. Til drøftelse: MKI’s aktiviteter i 2014 og 2015
4. Til orientering: Status på klager
5. Til godkendelse: Retningslinjer for fælles NCP-statements
6. Til godkendelse: Udsendelse af udtalelse om tilbageholdelse af
pas
7. Til drøftelse: Proces for peer review 2015
8. Til drøftelse: Nyt til MKI’s hjemmeside?
9. Eventuelt
a. Til orientering: Arbejdsgruppe om ekstraterritorial lovgivning
10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering
af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for
næste møde.
1. Velkommen
Intet at bemærke.
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2. Bevilling til sekretariatsbetjening mv. af MKI
På baggrund af en drøftelse på sidste møde i institutionen, hvor der var
ønske fra medlemmerne om en øget informations- og kommunikationsindsats, blev MKI’s bevilling samt ressourceforbrug i 2014 fremlagt.
Erhvervsstyrelsens økonomichef orienterede om MKI’s bevilling. Erhvervsstyrelsen har juridisk råderet over bevillingen og står således til
ansvar i forhold til evt. ekstern kontrol. Der er en række fordele for MKI
ved, at sekretariatet er placeret i Erhvervsstyrelsen, herunder synergieffekter ift. styrelsens øvrige drift og opgavevaretagelse.
Det blev besluttet, at bevillingsforbruget for 2015 så vidt muligt fremlægges regelmæssigt for MKI i forbindelse med styrelsens interne udgiftsopfølgninger med opgørelse over timeforbrug og driftsmidler med
henblik på, at styrelsen og MKI i samarbejde kan tilrettelægge aktivitetsniveauet.

3. Til drøftelse: MKI’s aktiviteter i 2014 og 2015
På baggrund af en drøftelse på sidste møde i institutionen har sekretariatet udarbejdet en status for planlagte aktiviteter i 2014 samt forslag til
årsplan for 2015.
Det blev besluttet, at følgende aktiviteter planlægges gennemført i resten af 2014 og 2015:
CSR Awards 2014:
Oplæg på sideevent om ’Risikostyring og ansvarlig virksomhedsadfærd’
ved Kim Haggren.
UN Forum on Business & Human Rights 2014:
MKI skal deltage aktiv deltagelse i forummet, hvis muligt. Karin medvirke
formentlig i et arrangement for lancering af Journal of Human Rights &
Business, et nyt videnskabeligt tidsskrift. Desuden er Karin på programmet for en sideevent om Access to Remedy (endnu ikke bekræftet om
panelet antages).
Input til MKI strategiske informationsarbejde 2015/16:
Med henblik på at fokusere MKI’s informationsarbejde i 2015 mod områder af særlig strategisk betydning for et dansk NCP blev det besluttet,
at MKI indhenter bud fra 3 forskellige eksperter på området. Buddene
skal efterfølgende danne grundlag for drøftelser med MKI’s stakeholdere. På baggrund af ideoplæg og konsultationer beslutter MKImedlemmerne, hvilke af de identificerede områder, som MKI skal fokusere sin informationsindsats på.
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MKI’s hjemmeside dansk og engelsk:
Fremover bliver hjemmesiderne et fast punkt på dagsordenen for MKImøderne kvartalsvis mhp. input fra medlemmerne
Informationsindsats via ambassader:
Der afholdes 2 workshops i Indien for henholdsvis CSR-medarbejderne
på de danske ambassader i Asien og danske virksomheder med aktiviteter i Indien. MKI deltager med oplæg på begge workshops. Sekretariatet
vil desuden benytte lejlighed til at drøfte med de ambassadeansatte,
hvordan de kan løfte informationsindsatsen omkring MKI. DI kan videreformidle oplysninger om workshoppen til medlemmer i Asien. Sekretariatet fremsender tekst til Kim Haggren.
Derudover afholdes der i december 2014 møde med danske NGO’er og
fagforeninger mhp. at drøfte MKI’s informationsindsats i udlandet.
Kendskabsmåling:
I forbindelse med den videre evaluering og peer review af MKI foretages
en ny kendskabsmåling af MKI og OECD’s retningslinjer. Arbejdet igangsættes og gennemføres i december 2014.
Årsberetning:
MKI’s 2. årsberetning skal offentliggøres i begyndelsen af 2015. Formanden præsenterer og drøfter årsberetningen med Rådet for Samfundsansvar. Årsberetningen udsendes til listen af stakeholdere.
Opfølgning på handlingsplan for menneskerettigheder og erhvervsliv:
MKI’s opfølgning på regeringens handlingsplan for menneskerettigheder
og erhvervsliv udskydes foreløbigt til ultimo 2015. En nærmere drøftelse
af indholdet af opfølgningen foretages senere.
CSR i det offentlige:
Som opfølgning på MKI’s arrangement i juni om offentlige indkøb, planlægges der et arrangement i januar/februar i samarbejde med DIEH. KL,
Eksport Kredit Fonden samt danske kommuner inviteres desuden til arrangementet med henblik på inddragelse i videre aktiviteter.
Peer review:
Det er tidligere besluttet, at MKI skal gennemgå et peer review i første
halvår 2015. Det blev besluttet, at sekretariatet indhenter tilbud fra Shift
om at forestå peer reviewet, inkl. stakeholder konsultation i Danmark
samt en efterfølgende workshop med NCP’er (afholdes formentlig i Paris
ifm. et OECD-møde). Der udarbejdes et terms of reference for peer reviewet, som medlemmerne får til skriftlig kommentering frem mod næste møde med henblik på endelig godkendelse på mødet i december.
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Konference om due diligence i OECD-sager i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og NCP’er:
Det blev besluttet, at MKI vil undersøge mulighederne for at afholde en
konference om fortolkningen af due diligence i OECD’s sager. Konference om due diligence afholdes i samarbejde med en eller flere uddannelsesinstitutioner, fx CBS og KU. En række af de øvrige NCP’er inddrages
desuden i konferencen som oplægsholdere og deltagere. Forud for konferencen udarbejdes et Call for Papers, som udsendes ad uddannelsesinstitutionerne. Karin er tovholder på projektet.
Global Forum on Responsible Business Conduct:
Det blev besluttet at det ikke er en prioritet for MKI at spille en aktiv rolle ved OECD’s Global Forum 2015, idet MKIs peer review har højeste prioritet.
Sekretariatet udarbejder en opdateret årsplan for 2015
4. Status på klager:
Gengives ikke i referatet.
5. Til godkendelse: Retningslinjer for fælles NCP-statements
Sekretariatets udkast til retningslinjer blev godkendt med den tilføjelse,
at de øvrige medlemmer kan kontakte MKI’s formand med henblik på at
drøfte udkast til statements.
6. Til godkendelse: Udsendelse af udtalelse om tilbageholdelse af pas
MKI medlemmerne havde godkendt den generelle udtalelse om tilbageholdelse af pas forud for mødet. Der blev orienteret om, at sekretariatet
har modtaget positivt feedback på udsendelsen særligt fra en række andre NCP’er.
7. Til drøftelse: Proces for peer review 2015
Se afsnittet om peer review under punkt 3.
8. Til drøftelse: Nyt til MKI’s hjemmeside?
Sekretariatet fremviste MKI’s hjemmeside, som bl.a. er blevet opdateret
med flere nye udtalelser og afgørelser. Medlemmerne besluttede at disse fremover opdeles i fire kategorier: afviste sager, afgørelser i enkeltsager, verserende sager, samt generelle udtalelser.
9. Eventuelt
a. Orientering: Arbejdsgruppe om ekstraterritorial lovgivning
Sekretariatet orienterede om regeringens tværministerielle
arbejdsgruppe, der skal undersøge behovet for lovgivning
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med ekstraterritorial virkning i Danmark. Arbejdsgruppen
forventes at afslutte sit arbejde i 2015. Det forventes at udkommet af arbejdet sendes i offentlig høring.
10.

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

Intet at bemærke.
Næste møde finder sted den 10. dec. 2014 fra kl. 13-16

