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1. Velkommen v/ formanden
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2. Status på klager
3. Tema – MKI handlingsplan 2018
4. Promovering – MKIs handlingsplan 2016/17
Status på projekt om offentlige indkøb.
5. Capacity Building Seminar
Forslag til afholdelse af seminar i Østersø-regionen
6. Logbog
7. Orienteringspunkter:
i) Orientering om arbejdsgruppe vedr. opdatering af vejledninger for samfundsansvar
ii) Orientering om mødet i Dansk Mode & Tekstil, Herning den
8. november 2017
iii) Orientering om sideevent ved FSR, Dansk Erhverv og Erhvervsstyrelsens CSR-konference den 26. oktober 2017
iv) Green Network workshops om due diligence for bygge- og
anlægssektoren
v) UN Forum og OECDs Watch' kampagne
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8. Eventuelt
9. Kommunikation fra mødet, herunder formandens afsluttende
bemærkninger
Referat:
1. Velkommen v/ formanden
Formanden bød velkommen til årets sidste møde.
2. Status på klager
Gengives ikke i referatet.
3. Tema – MKI handlingsplan 2018
Udkastet til ny handlingsplan for 2018 blev drøftet og det blev besluttet
at arbejde videre med følgende fokusområder og initiativer:
1. Operationalisering af OECD´s retningslinjer til den finansielle sektor
MKI vil fortsat have særligt fokus på due diligence i den finansielle sektor, da MKI vurderer, at der stadig er et generelt informationsbehov i
sektoren.
Initiativer:
 Konference om ansvarlige investeringer med præsentation af
den kommende danske vejledning om ansvarlige investeringer og
oplæg om best-practise på området.
 Gå-hjem-møde for den finansielle sektor om OECD´s retningslinjer og due diligence forventningen.
 Udarbejdelse af cases på området for ansvarlige investeringer til
brede formidling
2. Operationalisering af OECD´s retningslinjer i shipping- og logistiksektoren
Danmark er en førende søfartsnation – blandt de ti største i verden, og
skibsfarten er et af Danmarks største eksporterhverv. Men der er en
række risici forbundet med shippingbranchen, herunder særligt risici for
negative indvirkninger på miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerettigheder og antikorruption, og risici findes i alle dele af værdikæden lige
fra nybygning til ophugning af skibe, ansættelsesforhold på rederiernes
egne skibe samt ved chartering mv. Derfor ønsker MKI at sætte særligt
fokus på denne sektor i 2018.
Initiativer:
 Dialogmøde med rederier og brancheorganisationer om vidensbehov i sektoren.
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Danish Maritime Days – MKI vil forsøge at deltage i konferencen
med en break-out session om due diligence.

3. Samarbejde med offentlige aktører mhp. udbredelse af due diligence
Offentlige myndigheder og aktører har en særlig forpligtigelse til at sikre
at deres aktiviteter, indkøb, investeringer, mv. foregår på ansvarlig vis.
Derfor vil MKI sætte særligt fokus på området i 2018 med henblik på at
sikre at offentlige aktører kender deres due diligence forpligtelse.
Initiativer:
 Dialogmøde med offentlige og semi-offentlige virksomheder om
due diligence.
 Deltagelse i ’International Anti-Corruption Conference’ – MKI arrangerer en sideevent ved konference den 22. okt. i Bella Centret.
Handlingsplanen blev godkendt.
4. Promovering - MKIs handlingsplan 2016/17
Status på projekt om offentlige indkøb.
MKI har allerede igangsat et projekt med fokus på kommuners indkøb.
Projektet løber frem til 2019. Karin deltager som MKIs repræsentant i
følgegruppen for projektet og første møde blev afholdt i starten af november.
Derudover deltager IKA, VFSA, KL, DIEH, DI og Miljøstyrelsen i følgegruppen. På mødet blev det drøftet, at kommunerne ikke er opmærksomme
på OECD’s retningslinjer, hvilket understreger behovet for nærværende
projekt. Det blev desuden drøftet, hvilke kommuner der skal indgå i projektet. Der satses på at inddrage to store kommuner, to mellemstore
kommuner og 2 små kommuner fordelt på hele landet. Derudover kan
projektet også have fokus på andre områder, hvor der købes ind ud over
udbud.
5. Capacity Building Seminar
Forslag til afholdelse af seminar i Østersø-regionen
MKI i samarbejde med de øvrige NCP’er i Østersø-regionen arbejde med
at afholde et Capacity Buiding Seminar med særligt med fokus på at understøtte kapacitetsopbygning af NCP’erne i Østersøregionen. Arrangement planlægges afholdt hos et NCP i Baltikum. MKI-sekretariatet vil i
samarbejde med det norske NCP udarbejde et skema, der skal udsendes
til NCP’erne i Østersøområdet med henblik på at afdække deres vidensbehov. Det kunne f.eks. være fokus på mægling og arbejdstagerrettigheder i bygge/anlægssektoren.
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MKI vil bidrage til medfinansiering af seminaret og vil i samarbejde med
de øvrige NCP’er i Østersøområdet tage kontakt til andre NCP’er mhp.
deltagelse.
6. Logbog
Sekretariatet gennemgik logbogen, som løbende vil blive opdateret.
7. Orienteringspunkter:
i) Orientering om arbejdsgruppe vedr. opdatering af vejledninger for samfundsansvar
Arbejdsgruppen har næsten afsluttet sit arbejde og forventer, at oversende et udkast til vejledning til Erhvervsministeren inden jul.
ii) Orientering om mødet i Dansk Mode & Tekstil, Herning den
8. november 2017
Formanden orienterede om et arrangement for tekstilsektoren i Herning
organiseret af Dansk Mode & Tekstil. Formanden holdt oplæg på mødet,
som var meget velbesøgt.
iii) Orientering om sideevent ved FSR, Dansk Erhverv og Erhvervsstyrelsens CSR-konference den 26. oktober 2017
Rasmus orienterede om MKI’s sideevent ved årets CSRrapporteringskonference på Børsen i oktober. Foruden MKI holdt
Mærsk, Pension Danmark og Bricpro oplæg om deres CSR-arbejde.
iv) Orientering om mødet om kommuners aktieinvesteringer
hos DIEH
Rasmus orienterede om møde hos DIEH vedr. kommuners aktieinvesteringer, hvor Rasmus holdt oplæg om MKI, OECD´s retningslinjer og due
diligence.
v) Green Network workshops om due diligence for bygge- og
anlægssektoren
MKI har finansieret en due diligence workshop over 2 dage for byggeanlægssektoren. Green Network har stået for at arrangere og undervise
på workshoppen. MKI kunne gøre sig samme erfaring som ved sidste
due diligence workshop for tekstilsektoren, at interessen for at deltage i
workshoppen er relativ begrænset. Selvom brancheorganisationerne har
været i spil, har mange meldt afbud i sidste øjeblik.
vi) UN Forum og OECDs Watch' kampagne
Karin har deltaget på årets UN Forum for Business and Human Rigths i
Geneve, hvor temaet var access to remedy. Der var deltagelse fra en del
NCP’er
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Karin orienterede om, at OECD Watch i forbindelse med UN Forum har
lanceret et to-årig kampagne for mere effektive NCP’er.
Som led i kampagnen har OECD Watch indsendt en ’substatiated submission’ til OECDs investeringskomite. Denne henvendelse har har fokus
på, at en virksomhed kan ikke henvise til en myndighed for sit manglende ansvar. Proceduren for substantiated submission til OECD investeringskomite er beskrevet i retningslinjerne i forhold til NCP’er, der ikke
lever op til sit ansvar. Det er første gang at denne type problemstilling er
blevet indleveret til OECD investeringskomite. MKI vil følge processen i
OECD.
I forbindelse med kampagnen påpegede lederen af OECD’s Working Party for Responsible Business Conduct under et møde for NCP’er og OECD
Watch i Geneve, at NCP’erne kan have en betydeligt rolle ift. at facilitere
en aftale mellem parterne, som kan indeholde en erstatningsdel. Han
henviste til den nylige Heineken-sag, der blev behandlet af det hollandske NCP, hvor bryggeriarbejdere fik tildelt erstatning i forbindelse med
afskedigelse fra en bryggeri i Congo.
8. Eventuelt
Det var intet under eventuelt
9. Formandens afsluttende bemærkninger v/ formanden
Formanden takkede for et godt møde.

