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1. Velkomst v/ formanden
Formanden oplyste, at tidligere sagkyndigt medlem Jonas Christoffersen var indbudt til at deltage i mødet under punkt 1-3 for
at give status for den igangværende mæglingssag samt for at give
medlemmerne mulighed for at sige tak for samarbejdet. Formanden takkede Jonas for hans store arbejde i MKI, både for
hans store deltagelse i det løbende arbejde, men også for at have
bidraget til at forme MKI til den institutionen, den er i dag.
Formaden bød derefter det nye sagkyndige medlem, Linda Nielsen, velkommen og fortalte om institutionens historie og arbejdsgang.
2. Præsentationsrunde
Præsentation af de tilstedeværende.
3. Status på klagesager
Drøftelser om igangværende sager gengives ikke i referatet.
4. Status på initiativ om samfundsansvar i det offentlige
Sekretariatet præsenterede initiativet som er et af MKI’s strategiske fokusområder. Som en del af MKI’s forpligtelse til at udbrede kendskabet til OECD’s retningslinjer, blev det på forrige møde
i MKI besluttet, at institutionen vil undersøge muligheden for at
indgå i samarbejde med de vigtigste aktører indenfor offentlige
indkøb og assistere med viden og hjælp til, hvordan retningslinjerne kan efterleves, når det offentlige køber ind.
Det blev besluttet, at formanden tager telefonisk kontakt til de
relevante offentlige institutioner med henblik på et møde om efterlevelsen af OECD’s retningslinjer. På baggrund af formandens
møde, tilrettelægges det videre forløb.
5. Status på det videre arbejde med due diligence på baggrund af
MKI’s konference den 24. november 2015
Sekretariatet præsenterede oplægget som indebærer en ’master
class’ hvor der gives en mere udførlig og dybdegående præsentation af OECD’s retningslinjer og FN’s retningslinjer. Det blev besluttet, ikke at afholde ’master class’ på nuværende tidspunkt, og
i stedet prioritere initiativet om samfundsansvar i det offentlige.
6. MKI’s årsberetning for 2016
Medlemmerne kom med input til årsberetningens indhold. Årsberetningen vil blive offentliggjort i løbet af marts.
7. MKI’s årsrapport til OECD
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Alle nationale kontaktpunkter i OECD rapporterer årligt til sekretariatet i OECD. Rapporten omhandler primært kontaktpunktets
institutionelle ramme, økonomiske bevilling og behandling af sager. MKI rapporterer til OECD hvert år.
8. Eventuelt
Formanden informerede om hans seneste rejse til UN Global
Compact i New York.
Sekretariatet fortalte, at Danmark har deltaget i FN’s Universal
Periodic Review, og at Danmark i den forbindelse modtog ros fra
Palæstina for oprettelsen af MKI.
9. Formandens afsluttende bemærkninger
Formanden takkede for et godt møde.

