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Beslutningsreferat: 21. møde i institutionen den 14. december 2015
Mæglings- og klageinstitutionen

Til stede: Mads Øvlisen (formand), Kim Haggren, Jens Erik Orht, Marie
Voldby, Anne Aarup Fenger (ref.), Julie Torup Villadsen og Ellen Marie
Friis Johansen.

for ansvarlig virksomhedsadfærd

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Afbud fra Karin Buhmann og Linda Nielsen.
Dagsorden:
1. Velkomst v/ formanden
Formanden oplyste, at Karin Buhmann og Linda Nielsen havde
meldt afbud til mødet. Begge havde sendt bemærkninger til de
respektive dagsordenspunkter.
2. Til drøftelse og godkendelse: Mulig egen drift:
Formanden oplyste, at han den 28. september 2015 havde afholdt et møde med den pågældende offentlige institution og
havde i den forbindelse bedt om en redegørelse for deres indkøbspolitikker.
MKI besluttede at tilbyde vejledning til den offentlige institution
om indholdet af OECD’s retningslinjer. Endvidere blev det besluttet, at MKI arbejder videre med det strategiske arbejde om offentlige indkøb.
Sekretariatet udarbejder til mødet i januar 2016 et oplæg om
øget fokus på samfundsansvar i det offentlige, som blandt andet
involverer dialog med SKI og andre relevante interessenter.
3. Status klagesager:
Drøftelser om igangværende sager gengives ikke i referatet.
4. Status implementering af peer review rapportens anbefalinger
-

Opfølgning på due diligence konferencen den 25. november
2015
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Formanden orienterede om, at konferencen om due diligence var
forløbet rigtig godt, og at der havde været en bred deltagelse.
Tilbagemeldinger fra deltagerne var også meget positive.
Sekretariatet oplyste, at opfølgningsrapporten på konferencen
var undervejs, og at den ville blive gjort tilgængelig på MKI’s
hjemmeside inden jul. Rapporten blev publiceret den 18. december og kan findes på MKI’s hjemmeside.
5. Status
a. Lovproces
Sekretariatet oplyste, at lovforslaget var blevet behandlet i
Folketinget den 12. november 2015, og at der her havde været stor opbakning til forslaget. I udvalgsbehandlingen var der
stillet forslag om ikke at ophæve revisionsbestemmelsen men
i stedet forlænge den. Forslaget var planlagt til henholdsvis 2.
og 3. behandling i Folketinget den 15. og 17. december 2015.
b. CSR Awards 2015 den 7. oktober 2015
Kim Haggren orienterede kort om CSR Awards den 7. oktober
2015, og at denne var forløbet rigtig fint. På konferencen
havde der særligt været fokus på Arla-sagen.
c. CSR workshop på den danske ambassade i Bangladesh
den 9. november 2015
Julie Torup-Villadsen orienterede om, at sekretariatet havde
deltaget i en CSR Workshop på den danske ambassade i
Bangladesh den 9. november 2015, hvor sekretariatet havde
holdt oplæg om de internationale retningslinjer, due diligence m.v.
d. Status møde i Working Party on Responsible Business
Conduct i OECD den 8. - 9. december 2015
Julie Torup-Villadsen refererede fra det seneste møde i Working Party for Responsible Business Conduct i OECD den 8.-9.
december 2015. OECD arbejder pt. bl.a. med udarbejdelse af
en række guidelines inden for det finansielle område, landbrugssektoren, udvindingssektoren og due diligence.
Næste møde i arbejdsgruppen afholdes i marts 2016. Endvidere afholdes der møde i Global Forum on Responsible Business Conduct den 8.-9. juni 2016.
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6. Eventuelt
Jens Erik Orht orienterede kort om, at han og Sanne Borges fra
92-gruppen havde deltaget i møde hos Danfoss om udbredelsen
af retningslinjerne i alle dele af koncernen.
7. Formandens afsluttende bemærkninger
Formanden takkede for et godt møde og mødemateriale.
Næste møde afholdes den 29. januar 2016.

