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Beslutningsreferat: 18. Møde i institutionen den 15. juni 2015

Mæglings- og klageinstitutionen
for ansvarlig virksomhedsadfærd

Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt,
Marie Voldby, Rune Gottlieb Skovgaard, Ellen Marie Friis Johansen og
Anne Aarup Fenger (ref.)

Dahlerups Pakhus

Dagsorden:

Tlf

+45 35 29 10 00

Fax

+45 35 29 10 01

1. Velkommen

Langelinie Allé 17
2100 København Ø

CVR-nr. 48 46 41 14
post@virksomhedsadfaerd.dk

2. Til drøftelse:
Drøftelse af emner og prioritering af indstillinger til lovrevision
3. Til drøftelse og godkendelse: Verserende klagesag
4. Til drøftelse og beslutning: Strategiske fokusområder
2015/2016
5. Til orientering: Status på due diligence-konference
6. Til orientering: Planlagte aktiviteter
7. Eventuelt
a. Til orientering: Kommende møder
b. Siden sidst
8. Formandens afsluttende bemærkninger

www.virksomhedsadfaerd.dk
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1. Velkommen
Kim Haggren og Karin Buhmann havde forud for mødet fremsendt
deres skriftlige bemærkninger til punkterne til beslutning.
2. Drøftelse af emner og prioritering af indstillinger til lovrevision
Til brug for dette dagsordenspunkt var der udsendt et notat, om implementering af anbefalingerne fra peer review rapporten til brug for
den kommende revision af lov om mæglings- og klageinstitutionen
for ansvarlig virksomhedsadfærd. Der var enighed om, at der alene
bør indstilles ændringer i loven, hvis det er nødvendigt og væsentligt.
Sekretariatet understregede i den forbindelse, at hvis der ikke er behov for at ændre lovens materielle indhold, vil en ændring af revisionsbestemmelsen ske som en del af et andet lovforslag på erhvervsog vækstministerens område.
MKI gennemgik herefter notatet og de enkelte indstillinger.
På baggrund af drøftelserne udarbejder sekretariatet et implementeringsnotat samt indstillingsnotat til erhvervs- og vækstministeren,
der efter godkendelse i MKI oversendes til ministeren i august 2015.
3. Til drøftelse og godkendelse: verserende klagesag
Gengives ikke i referatet.
4. Til drøftelse og beslutning: Strategiske fokusområder
2015/2016
Til brug for dette dagsordenspunkt var der udsendt et notat med et
oplæg til MKI’s strategiske fokusområder.
Medlemmerne drøftede bruttolisten med indsatsområder, som var
foreslået med afsæt i den gennemførte interessentinddragelse. Til
brug for interessentinddragelsen havde OECD Watch, Institut for
Menneskerettigheder og Global CSR hver udarbejdet idéoplæg for
MKI’s fremtidige strategiske fokusområder.
MKI besluttede sig for at koncentrere sig om fire strategiske fokusområder:
• Due diligence,
• den offentlige sektor,
• finanssektoren (med fokus på særligt institutionelle investorer) og
• tekstilsektoren.
På baggrund af drøftelserne i MKI vil de udvalgte fokusområder blive
yderligere konkretiseret og en indsats planlagt.
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De strategiske fokusområder vil blive kommunikeret ud til interessenterne via mail og MKI’s hjemmeside. Endvidere vil MKI orientere
ministeren om det strategiske arbejde. Endelig vil MKI på relevante
informationsarrangementer oplyse nærmere om institutionens arbejde med de strategiske fokusområder.
I forhold til den internationale indsats vedrørende informationsindsats om det danske NCP var der enighed om, at MKI har meget begrænsede muligheder for en effektiv selvstændig indsats. Der var
enighed om, at de nationale OECD kontaktpunkter har en fælles interesse i at synliggøre deres eksistens over for lokale interessenter. Det
blev på den baggrund besluttet at undersøge status og muligheder
for en samlet OECD-indsats. Det blev endvidere besluttet at fortsætte det aktive samarbejde med Udenrigsministeriet i relation til lokal
oplysning om mæglings- og klagemuligheder i regi af OECDretningslinjerne.
5. Til orientering: Status på due diligence-konference
Formanden orienterede om status for arbejdet med at planlægge en
konference om due diligence i 2016. Det blev besluttet at fortsætte
arbejdet med planlægning af en due diligence workshop/konference
i 2016.
Sekretariatet vil som næste skridt udarbejde forslag til konferenceprogram med inddragelse af MKI og interessenter.
6. Til orientering: Planlagte aktiviteter
Logbogen blev gennemgået.
Logbogen opdateres i forhold til de strategiske fokusområder.
7. Eventuelt
c. Til orientering: Kommende møder
Sekretariatet orienterede om det forestående NCP-møde i Paris den
16.-17. juni, hvor peer review rapporten bliver fremlagt. Formanden
deltager i mødet og præsentationen af rapporten.
Sekretariatet deltager desuden i OECD Global Forum møde den 18.19. juni 2015.
d. Siden sidst
OECD afholdte den 28.-29. maj en workshop om promoting Responsible Business Conduct i Beijing. MKI havde desværre ikke mulighed
for at deltage i mødet, men sekretariatet har efterfølgende fået op-
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lyst, at der var et stort fremmøde til workshoppen. Kina havde desuden tilkendegivet, at der var behov for at dele mere viden med virksomhederne, da det havde mere værdi, end når det foregår på myndighedsniveau.
8. Formandens afsluttende bemærkninger
Næste møde afholdes den 26. august 2015.

