09-03-2017
/marbay

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017.

Mæglings- og klageinstitutionen
for ansvarlig virksomhedsadfærd

Til stede: Mads Øvlisen (formand), Kim Haggren, Linda Nielsen, Rasmus
Raabjerg Nielsen, Ellen Marie Friis Johansen, Christina Skagen, MariaCecilie Bolvig Bay (ref.).

Dahlerups Pakhus

Dagsorden:

Tlf.

+45 35 29 10 00

Fax

+45 35 29 10 01

1. Velkommen v/ formanden

Langelinie Allé 17
2100 København Ø

CVR-nr. 48 46 41 14
post@virksomhedsadfaerd.dk

2. Præsentation og drøftelse af ny handlingsplan og budget for
MKI 2017
3. Drøftelse af notat om CCCDK´s evaluering af sagsforløbet i forbindelse med deres besvarelse af evalueringsskema for parter i
afsluttede klagesager
4. Drøftelse af deltagelse i International Anti-Corruption Conference i København i efteråret 2018.

5. Orienteringspunkter:
a. Gå-hjem møde for den finansielle sektor
b. Møde med Eksportrådet
c. Afsluttende dialogmøde med Mellemfolkeligt Samvirke
og Arla
d. Kommende møder i OECD: Global Forum on Responsible
Business Conduct and National Contact Points meeting
26. – 30. juni 2017.
e. Capacity Building Seminar i Litauen den 1. marts 2017
6. Logbog

www.virksomhedsadfaerd.dk
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7. Forslag om hvordan sekretariatet kan holde medlemmerne opdateret om relevant materiale, der modtages fra OECD

8. Eventuelt

9. Formandens afsluttende bemærkninger v/ formanden
Referat:
1. Velkommen v/ formanden
2. Præsentation og drøftelse af ny handlingsplan og budget for
MKI 2017
Udkastet til ny handlingsplan blev drøftet og det blev besluttet at arbejde videre med følgende fokusområder og initiativer:
1. Offentlige indkøb og retningslinjerne
MKI vil undersøge muligheden for at indgå i samarbejde med de vigtigste aktører inden for offentlige indkøb og assistere med viden om, hvordan OECD’s retningslinjer kan efterleves, når det offentlige køber ind.
Initiativer:
Samarbejde med dialogforum om samfundsansvar i det offentlige
Samarbejde med IMR om manual for offentlige indkøbere
2. Due diligence workshops
MKI afholdt i oktober 2016 sin første due diligence workshop for tekstilsektoren. MKI vil arbejde videre med at tilbyde due diligence workshops
til virksomheder, der har behov for at komme i gang med due diligence
arbejdet i praksis og give dem redskaber, så de kan arbejde videre på
egen hånd.
Initiativer:
Det blev besluttet at samarbejde med Green Network om at afholde den
næste workshop. Green Networks workshopkoncept forløber over 2 dage af 5 timers varighed med 4 ugers mellemrum. Det vil give deltagerne
mulighed for at komme i gang med arbejdet i den mellemliggende periode, hvorefter de kan stille spørgsmål og få hjælp til at komme videre på
workshop dag 2.
Formatet vil efterfølgende blive drøftet i MKI og baseret på deltagernes
evalueringer vil der blive taget stilling til, hvorvidt der skal afholdes flere
workshops.
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3. OECD´s retningslinjer i tekstilsektoren
MKI vil arbejde på at udbrede kendskabet til OECD´s retningslinjer om
due diligence i tekstilsektoren, herunder informere om OECD´s nye due
diligence guide for tekstilsektoren samt MKI´s udtalelse af 27. oktober
2016.
Initiativer:
Det blev besluttet at afholde dialogmøder med CBS, Dansk Mode og
Tekstil, samt Danish Fashion Institute i første halvdel af 2017.
4. Operationalisering af OECD´s retningslinjer til finanssektoren
MKI vil fortsat have særligt fokus på due diligence i den finansielle sektor
ved bl.a. udbrede kendskabet til OECDs kommende guide om due diligence i den finansielle sektor.
Initiativer:
Gå-hjem-møde om OECD´s retningslinjer og den finansielle sektor
Bilateralt møde med Finanstilsynet Promovering af OECD’s due diligence
guide for den finansielle sektor
5. MKI’s hjemmeside
MKI vil fortsat arbejde for at øge aktiviteten på MKI´s hjemmeside ved
bl.a. løbende at offentliggøre nyheder om MKI´s aktiviteter på hjemmesiden samt udsendelse af nyheder via Erhvervsstyrelsens nyhedsmail.
Initiativer:
MKI vil udbygge hjemmesiden med eksisterende elektronisk informationsmateriale om ansvarlig virksomhedsadfærd.
6. Generelle informationsaktiviteter om due diligence
Foruden de ovenfor nævnte tiltag, vil MKI arbejde med en række generelle informationsaktiviteter om due diligence.
Initiativer:
 Sideevent på CSR rapporteringskonferencen 2017
 Oplysningsmøde om OECD’s due diligence guide for responsible
business conduct
 Fokus på statsejede virksomheders due diligence.
 Arrangement om MKI’s fokusområder.
En revideret version af handlingsplanen sendes til medlemmerne med
henblik på deres godkendelse og bemærkninger.
3. Drøftelse af notat om CCCDK´s evaluering af sagsforløbet i forbindelse med deres besvarelse af evalueringsskema for parter i
afsluttede klagesager
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Med udgangspunkt i notatet blev følgende tiltag besluttet vedr. kommende sagsforløb:
Sagsbehandlingstid
Ved mæglingens påbegyndelse fastlægges 4-5 mødedatoer med relativt
kort mellemrum. Dette er med henblik på at sikre, at der ikke løbende
opstår udfordringer i forbindelse med planlægning af møder fra gang til
gang.
Derudover vil sekretariatet fremadrettet (i forbindelse med klagesager)
indkalde MKI´erne til et møde, hvor sagens akter præsenteres for medlemmerne. Dette kan både ske løbende, når der kommer nye akter, samt
ved overgang fra mægling til undersøgelsesfasen.
Mæglingsprocessen
MKI kan i mæglingsfasen benytte sig af muligheden for løbende at indkalde eksperter til at komme med faktuelle input, der kan kvalificere
drøftelserne i mæglingen.
I kommende mæglingssager vil der blive taget beslutningsreferater i bullet-form ved afslutningen af hvert mæglingsmøde. Beslutningsreferatet
bør afspejle, hvad der er blevet aftalt på mødet, og hvad der skal ske på
næste møde.
Formalia
Det specificeres i sagsbehandlingsvejledningen, at begrebet partshøring
bruges i en forvaltningsretlig kontekst.
Sekretariatet gennemgår sagsbehandlingsvejledningen mhp. at tilpasse
vejledningen i overensstemmelse med ovenstående beslutninger. Revideret version fremlægges ved næste møde.
4. Drøftelse af deltagelse i International Anti-Corruption Conference i København i efteråret 2018.
Sekretariatet informerede om muligheden for, at MKI deltager i International Anti-Corruption Conference i efteråret 2018.
Det blev besluttet, at MKI deltager i konferencen.
5. Orienteringspunkter:
a. Gå-hjem møde for den finansielle sektor
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Programmet for gå-hjem-mødet blev godkendt, og det blev
besluttet, at mødet skal afholdes i maj. Sekretariatet sender
forslag til konkret dato til medlemmerne.
b. Møde med Eksportrådet
Formanden informerede om mødet med Eksportrådet.
c. Afsluttende dialogmøde med Mellemfolkeligt Samvirke og
Arla
Sekretariatet informerede om mødet.
d. Kommende møder i OECD: Global Forum on Responsible
Business Conduct and National Contact Points meeting
26. – 30. juni 2017
Sekretariatet informerede om det kommende møde i OECD
og bad medlemmerne melde tilbage, hvis de ønsker at deltage.
e. Capacity Building Seminar i Litauen den 1. marts 2017
Sekretariatet informerede om mødet i Litauen.
6. Logbog
Sekretariatet gennemgik logbogen, som løbende vil blive opdateret.
7. Forslag om hvordan sekretariatet kan holde medlemmerne opdateret om relevant materiale, der modtages fra OECD
Udsættes til næste møde.
8. Eventuelt
Drøftelse af muligheden for, at MKI deltager på Folkemødet.
9. Formandens afsluttende bemærkninger v/ formanden
Formanden takkede for et godt møde.

