7. november 2018

Dagsorden for 39. møde i MKI den 1. november 2018
Tilstede: Formand Linda Nielsen, Kim Haggren, Karin Buhmann (deltog på
telefon), Thomas Trier Hansen, Ellen Marie Friis Johansen (sekretariatet),
Christina Skagen (sekretariatet), Maria-Cecilie Bolvig Bay (sekretariatet).
Afbud: Rasmus Raabjerg Nielsen
1. Velkommen v/ formanden
2. Status på klager
3. Promovering
4. Orienteringspunkter
5. Eventuelt
6. Kommunikation fra mødet/mødets gang

1. Velkommen v/ formanden
2. Status på klager
Klagesager gengives ikke i referat.
3. Promovering
a. Vejledning for tekstilsektoren v/ et Tovholder fra MKI og
sekretariatet
Tovholderen og sekretariatet gennemgik udkast til tekstilvejledning, som
har været sendt til kommentering hos medlemmerne.
Tine Lange fra Responsible Assests deltog i mødet under dette punkt, da
MKI har bedt hende gennemskrive vejledningen med fokus på et let
forståeligt sprog og hands on forståelse.
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Det blev besluttet at:
Vejledningen skal primært være et digitalt redskab, hvor det er muligt at
indsætte links til andre relevante guides og forklaringer.
Vejledningen bliver ikke skrevet mhp. tryk, men der udarbejdes et
visitkort med link til, hvor vejledningen findes.
Der er fokus på at strukturen i vejledningen skal være to the point.
Længere forklaringer på mere perifere ting, kan klares med referencer og
links. Opbygning: Hvorfor, hvem henvender vi os til, hvad skal de gøre?
Der udarbejdes en power point præsentation, som CSR-medarbejdere
kan bruge ift. at præsentere vejledningen til chefen. Præsentationen
indgår som et link i vejledningen.
Hvis der skal indgå et forord i vejledningen, skal det omhandle spørgsmål
som ikke behandles i selve vejledningen ellers bør det udgå. F.eks. kan
man i forordet beskrive, at man af hensyn til dem, der arbejder med CSR
i SMV’erne er anvendt et sprog mhp. praktisk brug i denne type
virksomheder, hvorfor ikke alt kan slås op eller beskrives de sædvanligvis
anvendte juridiske og/eller internationale termer jf. nedenfor.
I forhold til det indholdsmæssige:
MKI skal beskrive et område som er beskrevet mange gange før. Hvordan
kan MKI sige det på en måde så SMV’erne forstår det? Der skal være fokus
på forståelse fremfor den præcise juridiske fremstilling i
overensstemmelse med internationale retningslinjer.
MKI kan godt bruge engelske begreber – de fleste virksomheder arbejder
internationalt i et eller andet omfang. MKI bruger to begreber på engelsk
– due diligence og impact. Det vil blive forklaret ét sted, hvordan due
diligence kan oversættes til dansk. ”Skadevirkning” er et juridisk begreb,
som giver erstatningsansvarlige associationer, som derfor ikke korrekt
beskriver indholdet af due diligence begrebet.
Der bruges aktivt sprog med udgangspunkt i ”I”. Der skal arbejdes meget
med tekstbokse i siderne.
Skal, bør, kan –tekst fra vejledning om ansvarlige investeringer kan
benyttes.
MKI skal præsenteres i faktaboks først i vejledningen.
Derudover skal der være fokus på:
• Hvad er det for risikofaktorer?
• Hvad er en grel risikoprofil. farver og grafik?
• Link til landerapporter
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•

At ansvaret fokuserer på værdikæden.

Figur/grafik due diligence:
Der kan eksempelvis anvendes en figur, der forklarer samfundsansvarlig
due diligence.
Når virksomheder normalt arbejder med due diligence, handler det om at
begrænse risikoen fra samfundet mod virksomheden (udefra og ind).
Derimod handler samfundsansvarlig due diligence om at begrænse
risikoen for virksomhedens påvirkning på samfundet (indefra og ud).
Der kan eksempelvis også bruges en figur, der illustrerer virksomhedernes
ansvarsområder og værdikæder. Det er centralt for virksomhederne, da
man gerne vil vide hvor langt går ansvaret, og hvad kan man gøre.
Next steps:
Tine Lange arbejder videre med input fra MKI på en ny version af
vejledningen. Dette udkast skal udsendes til MKIs interessenter mhp.
næste interessentmøde der finder sted den 30. november 2018.
b. Status for udarbejdelse af cases om ansvarlige investeringer
MKI har besluttet at få en ekstern leverandør til at udarbejde fem cases
om ansvarlige investeringer. Sekretariatet har indhentet to tilbud. Den
valgte leverandør er kvalificeret, har stor erfaring med området og kan
levere produktet i 2018.
Der går nu en proces i gang med at screene investorer og pensionskasser
ift. til at finde egnede case-virksomheder.
Arbejdet forventes afsluttet ved årsskiftet, og MKI vil offentliggøre casebeskrivelserne i starten af det nye år.
4. Til orientering
a. Status på konference om ansvarlige investeringer den 19.
november 2018 v/ Formanden og sekretariatet
MKI afholder en konference om ansvarlige investeringer den 19.
november 2018. Invitationer er udsendt og det strømmer ind med
tilmeldinger. Der er rigtig stor interesse om området også på højt niveau
i virksomhederne.
b. UN Forum i Geneve den 26. – 28. november 2018 v/
sekretariatet
MKI deltager i årets UNGP Forum med tre medlemmer fra MKI. Karin
Buhmann skal holde oplæg.
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c. Orientering om ny formand for Working Party on Responsible
Business Conduct v/ sekretariatet
OECDs Working Party on Responsible Business Conduct har fået ny
formand i stedet for Roel Nieuwenkamp, der er blevet ambassadør I
Argentina.
Den nye formand er Christine Kaufmann, professor i human rights and
business på Zurich universitet. Hun har et godt netværk og tætte
relationer til FN i Geneve. Det er en styrke for formandskabet, at Schweitz
vil levere en god back up for hende i hendes arbejde i OECD. Det kan være
en vigtig indsats ift. at institutionalisere retningslinjer.
d. Working Party on Responsible Business Conduct og NCP-møde
i Paris den 3. – 6. December 2018 v/ sekretariatet
e.
To MKI-medlemmer samt sekretariatet deltager. Et MKI-medlem
fremlægger peer review rapporten fra evaluering af det amerikanske NCP,
som skal godkendes af Working Party on Responsible Business Conduct.
f. Orientering fra afholdelsen af MKI´s sideevent på
Transparency International konference den 23. oktober 2018
v/ Formanden og sekretariatet
MKI afholdt sideevent på Transparency International konference den 23.
oktober 2018. Arrangementet var en stor succes og der var fuldt hus
med deltagere fra hele verden. Formanden holdt oplæg om, hvorfor
international handel er vigtig for Danmark, og hvad man kan bruge
internationale retningslinjer ift. at bekæmpe korruption.
Derudover var der oplæg om vigtigheden af kulturen i virksomheder ift.
at bekæmpe korruption samt et oplæg om MACN Maritime AntiCorruption Network.
Sideeventet sluttede med en paneldebat med deltagelse af
oplægsholderne samt IFU og Folkekirkens Nødhjælp. Hele sessionen blev
modereret af Nina Munch Perrin.
g. 2019 OECD Forum on Due Diligence in the Garment and
Footwear Sector den 13-14 februar v/ sekretariatet
Der er sendt invitationer ud til 2019 OECD Forum on Due Diligence in the
Garment and Footwear Sector den 13-14 februar.
Et MKI-medlem deltager og kan orientere om den kommende danske
vejledning.
5. Eventuelt
MKI vil afholde et generelt due diligence i februar 2019 for SMV-brancher,
herunder restaurations-, tekstil- og den grønne branche (mindre
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anlægsgartnere mv.). Der vil være mulighed for at inddrage eksterne
oplægsholdere.
6. Kommunikation fra mødet/mødets gang

