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2. Til drøftelse: Status på klager
3. Til orientering: Status for Peer Review 2015
4. Til drøftelse og godkendelse: Endelig fastlæggelse af MKI’s strategiske fokusområder
5. Til drøftelse: Konference/workshop om Due Diligence
6. Til orientering: OECD-projekt om promoting Responsible Business Conduct i Kina den 28.-29. Maj 2015
7. Til orientering: Planlagte aktiviteter
8. Eventuelt
9. Formandens afsluttende bemærkninger
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1. Velkommen
Intet at bemærke.
2. Til drøftelse: Status på klager
Gengives ikke i referatet.
3. Til orientering: Status for Peer Review 2015
Sekretariatet orienterede om status på peer reviewet, der blev afholdt
den 24.-25. marts 2015. Det generelle indtryk efter peer reviewet er, at
OECD gruppen overordnet set er positiv i forhold til det danske NCP. Det
forventes, at den endelige rapport foreligger primo juni 2015.
MKI drøftede i forlængelse heraf den kommende proces i relation til
peer review-rapporten samt den forestående lovproces, som også tager
afsæt i peer review rapporten. Sekretariatet udarbejder snarest en tidsplan.
4. Til drøftelse og godkendelse: Endelig fastlæggelse af MKI’s strategiske fokusområder
Sekretariatet havde til brug for mødet udarbejdet et notat på baggrund
af de to workshops, som MKI har afholdt i relation til at fastlægge de
strategiske fokusområder.
Den første (interne) workshop blev afholdt den 25. februar med deltagelse af OECD Watch, Global CSR og Institut for Menneskerettigheder.
Eksperterne var på forhånd blevet bedt om at identificere, hvilke indsatsområder, der er oversete, og hvor MKI derfor kan bidrage mest ift. at
løfte området (the blind spot) samt, hvilke områder der er af så væsentlig karakter, at MKI bør overveje at iværksætte aktiviteter.
MKI afholdte endvidere en ekstern interessentworkshop den 12. marts
med en række nøgleinteressenter, hvor de enkelte interessenter kom
med input i forhold til MKI’s informationsindsats.
På baggrund af notatet havde MKI en indledende drøftelse af, hvad de
to forudgående workshops har bidraget til, samt hvordan MKI skal fastlægge sit informationsarbejde i 2015/2016 i forhold til områder af særlig
strategisk betydning for danske offentlige og private virksomheder.
Overordnet set er udbyttet fra de to workshops, at MKI fremadrettet bør
fokusere mere specifikt på lande, hvor der er stor samhandel samt forhøjet risiko. Endvidere bør MKI i højere grad fokusere sin indsats på re-
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levante sektorer, hvor der er forhøjet risiko. Endelig bør fokus fastholdes
på negative påvirkninger.
Særligt på interessentworkshoppen blev der ytret et ønske om en større
konkretisering af ”due diligence”-begrebet. Der var blandt interessenterne en udpræget usikkerhed om, hvor langt begrebet rækker i praksis,
hvorfor der blev efterspurgt nogle praktiske retningslinjer. På den baggrund var MKI enige om, at der fremadrettet skal arbejdes med due diligence og at der i 2016 skal afholdes en konference herom. Se mere herom under referatets punkt 5.
De to workshops afdækkede endvidere et ønske om, at MKI i højere grad
tager sager op af egen drift. MKI drøftede dette forhold indgående, herunder de fordele og ulemper der er ved at starte egen drift sager og
sammenhængen med proaktiv informationsindsats målrettet brancher/sektorer/offentlige myndigheder. Sekretariatet udarbejder til næste møde et oplæg om, hvilke brancher/sektorer, der kunne være tale
om samt et forslag til informationsindsats.
5. Til drøftelse: konference om due diligence
Formanden og Karin Buhmann havde forud for mødet afholdt møde om
afholdelse af en konference om due diligence. Der var enighed om, at en
sådan konference bør have fokus på best practice og således fokusere på
dem, der gør tingene på en god måde. Det blev besluttet at samle en
gruppe på 6-8 praktikere, forskere, formanden og Karin Buhman. Formålet er at afgrænse feltet og lægge en plan for de videre skridt mod afviklingen af en større workshop/konference i 2016.
MKI overvejer, hvem der kan være relevante i forhold til best practice,
ligesom forslag til oplægsholdere (evt. fra OECD) skal overvejes. En konference om due diligence bør hjælpe med at gøre begrebet mere håndgribeligt for virksomhederne, hvorfor der bør være akademikere samt
praktikere repræsenteret.
6. Til orientering: OECD-projekt om promoting responsible business
conduct i Kina
Sekretariatet orienterede om en OECD workshop i Beijing den 28.-29.
maj 2015. Dagsorden for mødet, der dog endnu ikke er endelig, ser meget interessant ud.
MKI var enige om, at et eller flere MKI-medlemmer burde være repræsenteret på mødet, ligesom det er hensigtsmæssigt, hvis MKI kunne få
taletid på mødet. Det afklares i forlængelse af dagens møde, hvem der
deltager som repræsentant for det danske NCP.
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7. Til orientering: planlagte aktiviteter (logbog)
Det blev besluttet at tilføje et punkt til logbogen med den forestående
lovproces.
8. Evt.
a) debatmøde den 3. marts om offentlige indkøb
MKI var medarrangør af et debatmøde den 3. marts 2015, i samarbejde
med Dansk Initiativ for Etisk Handel.
b) rundbordsdialog om socialt ansvarlige forretningsmodeller på
Axelborg den 19. marts 2015
Formanden deltog den 19. marts 2015 som taler i et arrangement om
udfordringerne ved mælkeproduktionen i Vestafrika som følge af ophævelsen af EU-mælkekvoterne.
9. Formandens afsluttende bemærkninger
På formandens foranledning drøftede medlemmerne forløbet for behandlingen af enkelte dagsordenspunkter, herunder om drøftelserne i
højere grad kunne være styret bedre i forhold til oplæggene. Det var
MKI’s opfattelse, at mødematerialet var et godt udgangspunkt, og at det
– henset til enkelte af dagsordenspunkterne – var hensigtsmæssigt med
den brede drøftelse.

Næste møde afholdes den 15. juni 2015 fra kl. 9-12.

