25. august 2016

Beslutningsreferat: 26. møde i institutionen den 22. august 2016
Mæglings- og klageinstitutionen

Til stede: Mads Øvlisen (formand), Linda Nielsen, Karin Buhmann, Kim
Haggren, Jens Erik Orht, Christina Skagen, Ellen Marie Friis Johansen,
Maria-Cecilie Bolvig Bay (ref.).

for ansvarlig virksomhedsadfærd

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

1. Velkommen v/ formanden
2. Drøftelse af klagesag Clean Clothes Campaign Danmark/Aktive
Forbrugere mod PWT Group A/S. v/ formanden, Christina og Ellen Marie
3. Drøftelse af MKIs muligheder for at rejse sager af egen drift v/
formanden og Kim
4. Forslag til MKI-initiativer v/ Karin
5. Evalueringsskema til parter i afsluttede klagesager
6. Orientering fra sekretariatet
7. Eventuelt
8. Formandens afsluttende bemærkninger v/ formanden

Referat:
1. Velkommen v/ formanden

2. Drøftelse af klagesag
Drøftelser om igangværende sager gengives ikke i referatet.
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3. Drøftelse af MKIs muligheder for at rejse sager af egen drift v/
formanden og Kim
Medlemmerne var enige om en række ændringer om egen driftsager, og sekretariatet opdaterer på denne baggrund sagsbehandlingsvejledningens afsnit 6.4. Sager af egen drift.
4. Forslag til MKI-initiativer v/ Karin
Karin har foreslået 4 konkrete forslag til MKI-projekter.
Vedrørende proaktivt arbejde med virksomheder og proaktivt
arbejde med andre offentlige institutioner blev drøftelserne udskudt til næste møde.
I forhold til inddragelse af OECDs retningslinjer i erhvervsfremstød og forslag om at tage sag op af egen drift blev følgende besluttet:
Der var en drøftelse af ”State duty to protect” med særlig fokus
på, hvordan danske ambassader inddrager OECDs retningslinjer i
deres rådgivning af danske virksomheder i udlandet. Det blev
fremhævet at ambassader også bør sikre, at deres forretningsprocesser overholder menneskerettigheder og andre beskyttelsesinteresser som OECD´s retningslinjer indeholder.
Det blev besluttet, at MKI tager uformelt kontakt til Eksportrådet
med henblik på at drøfte spørgsmålet nærmere.
5. Evalueringsskema til parter i afsluttede klagesager
Vedtaget.
6. Orientering fra sekretariatet
Sekretariatet orienterede om kommende arrangementer.
I samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), arrangerer Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) en workshop om
due diligence i tekstilsektoren. Et MKI medlem og sekretariatet
deltager.
Der var tillige arrangeret en lignende workshop for bygge- og anlægssektoren, men på grund af for få tilmeldinger bliver denne
udskudt.
Der afholdes NCP Capacity Building Seminar af det italienske NCP
den 12.-13. september 2016 i Rom. Sekretariatet deltager.
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Der afholdes et endagsseminar om Human Rights and the Role of
Business i DI den 16. september. Formanden holder oplæg og sekretariatet deltager.
Der er planlagt dialogmøde med pensionskasserne om ansvarlige
investeringer primo oktober, arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke. MKI deltager.
Der er UN Forum i FN, Geneve i 14.-16. november, hvor MKI deltager.
Der afholdes Capacity Building Seminar af det ungarske NCP den
17.-18. november 2016 i Budapest, hvor MKI deltager.
7. Eventuelt
Intet at bemærke.
8. Formandens afsluttende bemærkninger v/ formanden
Formanden takkede for et godt møde.

