22. september 2015
/jultor

Beslutningsreferat: 19. møde i institutionen den 26. august 2015
Mæglings- og klageinstitutionen

Til stede: Mads Øvlisen (formand), Karin Buhmann, Kim Haggren, Jens
Erik Ohrt, Marie Voldby, Rune Gottlieb Skovgaard, Ellen Marie Friis Johansen, Anne Fenger og Julie Torup-Villadsen (ref.). Afbud fra Jonas
Christoffersen.
Dagsorden:
1. Velkommen
v/ formanden
2. Status klagesager
3. Til drøftelse og godkendelse: Mulig egen drift sag
4. Til drøftelse og godkendelse: Status peer review
5. Til orientering: Status for arbejdet med strategiske fokusområder
6. Til orientering: Planlagte aktiviteter
7. Eventuelt
8. Formandens afsluttende bemærkninger

1. Velkommen
Intet at bemærke.
2. Status på klagesager
Drøftelser om igangværende sager gengives ikke i referatet.
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MKI drøftede spørgsmålet om 1-årsopfølgning på endelige udtalelser i
behandlede sager, jf. MKI-lovens § 7, stk. 6. Der var enighed om, at MKI
fremadrettet ikke vil komme med opfølgende udtalelser med baggrund i
afsluttede sager, hvor MKI ikke fandt anledning til at udtale kritik. Dette
vil blive tilføjet sagsbehandlingsguiden samt på hjemmesiden.
3. Til drøftelse og godkendelse: Mulig egen drift sag
Der var en drøftelse af en sag, der har været omtalt i dagspressen vedrørende en offentlig institutions indkøb af varer fra en udenlandsk leverandør, og spørgsmålet om eventuelt grundlag for at tage sagen op af
egen drift. Det blev besluttet, at der ikke var grundlag herfor på nuværende tidspunkt, men at den pågældende organisation kontaktes af formanden med henblik på at høre nærmere om organisationens aftaler og
processer.
4. Til drøftelse og godkendelse: Status peer review
Det blev besluttet, at MKI med baggrund i peer review sender MKI et
brev til erhvervs- og vækstministeren med en anbefaling om, at evalueringen samlet set ikke giver anledning til ændringer i MKI’s lovgrundlag
Det blev besluttet, at implementering af peer reviewets anbefalinger for
fremtiden skal være et fast punkt på dagsordenen for MKIs møder.
5. Til orientering: Status for arbejdet med strategiske fokusområder
Sekretariatet orienterede om status på den planlagte due diligence konference, som afholdes den 25. november 2015.
De fleste gæstetalere, moderatorer og lokaler er bekræftet. Invitationer
vil blive udsendt via MKIs netværk og lagt på hjemmesiden, når programmet er endeligt på plads. Det er en åben konference med plads til
150 personer.
Formanden orienterede om hans møde med en række direktører fra Københavns kommunes forvaltning. Formanden informerede om de værktøjer og tilgange kommunen anvender i arbejdet med ansvarlighed, og
udtrykte anerkendelse for det arbejde, der bliver gjort i Københavns
Kommune. Det blev drøftet , hvordan mødet kan spille ind i MKIs strategiske indsatsområde med særlig fokus på den offentlige sektor.
6. Til orientering: Planlagte aktiviteter
Sekretariatet informerede om efterårets planlagte aktiviteter, herunder
CSR Awards den 7. november 2015 i Vejle, hvor MKI afholder et sideevent om due diligence i samarbejde med FSR.
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7. Eventuelt
To organisationer har henvendt sig til mhp. at få økonomisk støtte til
henholdsvis strategiske aktiviteter og afholdelse af en workshop.
Der var enighed om, at det ikke var muligt.
8. Formandens afsluttende bemærkninger: Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.
Næste ordinære møde finder sted den 24. september 2015 kl. 13.30 i
Erhvervsstyrelsen.
Sekretariatet udsender forslag til medlemmerne om mulige mødedatoer
i 2016.

