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Referat:
1. Velkommen v/ formanden
2. Status på klager
Aktuelle klagesager gengives ikke i referat.
3. Promovering
3.1 Til drøftelse: Hvordan bliver MKI mere synlig? v/ formanden
Formanden mener, at MKI skal være mere synlig, og at dette kan gøres
ved at etablere flere kanaler. MKI bør derfor drøfte, hvem målgrupperne
for MKI´s kommunikation er og hvilke budskaber, der skal være i fokus.
Et MKI-medlem havde på forhånd givet bemærkning om, at fokus skal
ligge på potentielle indklagede.
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Et andet MKI-medlem mener, at indsatsen vil dække bredt, idet forskellen mellem den brede befolkning og potentielle klagere er ikke er stor.
Det betyder dog ikke at man skal lave brede kampagner.
Et tredje MKI-medlem fremførte, at diskussionen har været i gang siden
MKI’s start, og at institutionen klarer sig forholdsvis godt med henblik på
mængden af klager der modtages. Medlemmet foreslog, at man skal gå
målrettet mod de grupper, som MKI samarbejder direkte med.
Der var enighed om, at begrebet ”meningsdanner” også inkluderer journalister.
Det blev diskuteret, hvordan MKI kommunikationsmæssigt behandler
sager af egen drift. Formanden indstiller, at MKI i forbindelse med disse
sager alene lægger udtalelsen ud på MKI´s hjemmeside.
Et MKI-medlem henledte opmærksomheden på, at en udtalelse på sociale medier, kan svare til at tale med en journalist, og potentielt kan
medføre inhabilitet i kommende sager. Tilstedeværende medlemmer var
enige om, at medlemmerne orienterer hinanden om udtalelser til pressen.
Det udsendte notat blev drøftet.
Et MKI-medlem foreslog en indsats på sociale medier, som gør målgruppen opmærksom på MKI’s arbejde, andre NCP’ers arbejde og f.eks. vejledninger. De øvrige medlemmerne er enige. Formanden fremhævede,
at MKI skal blive bedre til at fremhæve de gode historier og dilemmaer.
MKI’s tilstedeværelse på Facebook og Instagram blev også drøftet. Et
MKI-medlem mener ikke, at MKI skal rette en indsats mod disse platforme. Et andet MKI-medlem er enig og påpeger, at personer er mere interessante end institutioner, og at medlemmerne kan bruge deres LinkedIn-profiler og netværk til at skabe opmærksomhed omkring MKI’s arbejde.
Det blev aftalt, at notatet bliver opdateret med baggrund i drøftelserne
og drøftet ved næste møde i MKI.
3.2 Til godkendelse: Konference om ansvarlige investeringer v/ formanden
Som en del af MKI’s handlingsplan for 2018 frem er det besluttet at afholde en konference om ansvarlige investeringer og due diligence. Formanden indstillede, at man inviterer ministeren. Tilstedeværende medlemmer var enige. Programmet blev godkendt.
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3.3 Til drøftelse: Spørgsmål om fælles udfordringer for NCP’er v/ sekretariatet
Den 5. juli 2018 modtog MKI en henvendelse fra OCED-sekretariatet om
at bidrage med temaer og /eller udfordringer som anses for enten at
være fælles eller bidrage til yderligere ensartethed mellem kontaktpunkterne.
Det indstilles derfor til OECD, at diskuterer om en manglende politik for
at respektere menneskerettigheder på virksomhedernes hjemmeside, er
tilstrækkelig begrundelse for at behandle en indkommen klage.
MKI-medlemmerne er enige om indstillingen.
Det blev foreslået, at MKI indstiller til OECD, at der udarbejdes en template for udtalelser mhp. at sikre mere systematik i NCP’ernes udtalelser.
3.4 Til drøftelse: Nye vejledende tidsfrister for MKI v/ sekretariatet
Det har vist sig at være vanskeligt at overholde de vejledende tidsfrister,
som MKI opstillede i 2012. Det blev derfor drøftet, om der skal udarbejdes nye vejledende tidsfrister for bedre at afspejle de facto sagsbehandlingstid. Reviderede vejledende tidsfrister vil betyde at bl.a. også MKI´s
forretningsorden skal revideres.
Der var tilbageholdenhed blandt medlemmerne mht. at forlænge tidsfristerne, og det blev aftalt, at sekretariatet ser på mulighederne igen. Den
samlede sagsbehandlingstid bør ikke overstige 9 måneder.
Med henblik på at holde sagsbehandlingstiden nede blev det besluttet i
højere grad at benytte muligheden for, at medlemmer kan deltage i
MKI-møder over skype/telefon.
3.5 Til godkendelse: Oplæg til projekt med Danske Rederier
v/sekretariatet
MKI har i sin handlingsplan for 2018 besluttet at sætte særligt fokus på
shippingbranchen. MKI har været i kontakt med Danske Rederier om et
samarbejde.
Det blev besluttet, at MKI indgår i projektet som partner og bidrager
økonomisk.
4. Til orientering
4.1 NCP-møde og Global Forum on RBC i Paris den 18.-21. juni 2018 V/
formanden
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Det blev orienteret om NCP møde og Global Forum on RBC i Paris.
4.2 Baltisk Seminar i Litauen den 5.-6. september 2018 v/ sekretariatet.
Litauens NCP sammen med Norges og MKI har samarbejdet om at afholde et seminar om Nordisk-Baltisk kapacitetsudvikling. Der blev orienteret om seminarets program.
4.3 Tekstilvejledning
MKI er blevet anmodet om at skrive en vejledning om tekstilsektoren.
Vejledningen er et af de initiativer, som erhvervsministeren meldte ud i
forbindelse med offentliggørelsen af vejledningen om ansvarlige investeringer i marts 2018.
MKI var enig i, at udarbejde en sådan vejledning, og et MKI-medlem påtog at være tovholder.
4.4 MKI´s sideevent på Transparency Internationals konference den 22.24. oktober 2018 – kort status v/ sekretariatet
Der var intet nyt under dette punkt.
5. Eventuelt
Et MKI-medlem har ikke mulighed for at deltage i MKI-mødet den 17.
december.
6. Kommunikation fra mødet/mødets gang

