5. oktober 2015
/elmajo

Beslutningsreferat: 20. møde i institutionen den 24. september 2015
Mæglings- og klageinstitutionen

Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Karin Buhmann,
Marie Voldby, Rune Gottlieb Skovgaard, Anne Fenger og Ellen Marie Friis
Johansen (ref.). Afbud fra Kim Haggren og Jens Erik Ohrt.

for ansvarlig virksomhedsadfærd

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Dagsorden:
1. Velkommen
v/ formanden

Tlf

+45 35 29 10 00

Fax

+45 35 29 10 01

CVR-nr.

48 46 41 14

post@virksomhedsadfaerd.dk
www.virksomhedsadfaerd.dk

2. Til drøftelse og godkendelse: Mulig egen drift sag
3. Status klagesager
4. Status implementering af peer review rapportens anbefalinger
5. Eventuelt
6. Formandens afsluttende bemærkninger

1. Velkommen
Intet at bemærke.
2. Til drøftelse og godkendelse: Mulig egen drift sag
Kort orientering fra formanden om status siden sidste møde vedrørende
en eventuel egen drift sag, der vedrører en offentlig institutions indkøb
af varer fra en udenlandsk leverandør.
Det vil snarest blive afholdt et møde med formanden og den pågældende organisation med henblik på at høre nærmere om organisationens aftaler og processer.
3. Status på klagesager
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Drøftelser om igangværende sager gengives ikke i referatet.
4. Status implementering af peer review rapportens anbefalinger
Udkast til instruks og direct mail om institutionen blev præsenteret. Det
er hensigten at der via Udenrigsministeriet skal udsendes yderligere information om MKI til danske ambassader og repræsentationer. Medlemmerne sender eventuelle bemærkninger til sekretariatet.
Sekretariatet orienterede om status på afholdelse af due diligencekonference den 25. november 2015.
Gæstetalere, moderatorer og lokaler er bekræftet. Invitationer er udsendt, og der kommer mange tilmeldinger.
5. Til beslutning:
En konsulent har henvendt sig til MKI mhp. at få økonomisk støtte til
genoptrykning af menneskerettighedspublikation.
Der var enighed om, at det ikke var muligt.
6. Eventuelt
Mødedatoer i 2016 er fastsat til:
•
•
•
•
•
•

27. januar 2016 kl 9-12
16. marts 2016 kl 9-12
8. juni 2016 kl. 9-12
22. august 2016 kl 9-12
24. oktober 2016 kl 9-12
14. december 2016 kl 9-12

7. Formandens afsluttende bemærkninger: Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.
Næste ordinære møde finder sted den 14. december 2015 kl. 9-13 i Erhvervsstyrelsen.

