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Referat:
1. Velkommen v/ formanden
2. Præsentation v/Kim Pedersen
Kim Pedersen fra Sirius Advokater og formand for
Advokatsamfundets
Skatteudvalg
præsenterede
udviklingstendenser inden for skat og CSR. Der har bl.a. været et
paradigmeskifte mhp. advokaters rådgivende rolle særligt til den
finansielle sektor. Der har siden 2000 f.eks. været et øget fokus på
arbejde mod skattely, hvor bl.a. Skatteministeriet i 2014
præsenterede retningslinjer for hvordan advokater og revisorer
bør agere etisk i den rådgivende rolle, og hvor uetisk adfærd kan
sanktioneres efter vurdering af Advokatnævnet, der er et
uafhængigt klagenævn med repræsentanter udpeget af det
offentlige samt dommere.
Der blev også lagt frem, at pensionsselskaber i øgende grad har
fokus på at undgå skattely, og at virksomheder generelt tænker
mere langsigtet ift. sit risici-arbejde.
3. Status på klager
Klagesager gengives ikke i referatet.
4. Promovering
4.1. Vejledning til tekstilsektoren
MKI-medlemmerne og sekretariatet gennemgik andet udkast til
vejledning om due diligence for virksomheder i tekstilsektoren
mhp. kommentarer fra medlemmerne.
Et medlem mente der er stadig brug for mere klarhed omkring
due-diligence processen med større henvisning til OECD’s
retningslinjer, der guider læseren til relevante afsnit i
retningslinjerne.
Et andet medlem ønsker mere refleksion på nogle af de
synspunkter der var drøftet til sidste MKI-møde samt en klarhed i,
at dette er en minivejledning der skal læses som anbefalinger
mhp. at undgå negativ indvirkning.
Det blev besluttet at:
Et afsnit i vejledningen, fx forordet, skal klargøre hvordan den
danske vejledning forholder sig til OECD mhp. at sikre forståelse
for, at dette er en forenklet version af OECD´s retningslinjer. Der
skal derfor også gøres klart hvordan vejledningen skal bruges med
baggrund i OECD´s vejledning for tekstilsektoren.
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To MKI-medlemmer fremlægger et fælles udkast til ønskede
ændringer for sekretariatet, som færdiggør næste udkast. Dette
udkast skal udsendes til interessenter mhp. bemærkninger.
4.2. MKI’s handlingsplan for 2019
Udkast til ny handlingsplan blev indledende drøftet, hvor der blev
fremlagt forslag til at fortsætte arbejde med offentligt indkøb,
den finansielle sektor og shippingsektoren. Forslag til nye
indsatsområder er due diligence for SMV’er og samarbejde med
internationale og nationale samarbejdspartnere.
4.3. Status for udarbejdelse af cases om ansvarlige investeringer
MKI har fået udarbejdet fem cases om ansvarlige investeringer
hos en ekstern leverandør. Sekretariatet og formanden
orienterede om status for projektet, og at bidrag til projektet
forventes modtaget inden jul. Det forventes, at de fem cases skal
indgå som en del af MKI´s informationsmateriale og vil blive
offentliggjort på MKI´s hjemmeside.
5. Til orientering
5.1. Konference om ansvarlige investeringer
Den 19. november holdt MKI konference om ansvarlige
investeringer hos Erhvervsstyrelsen. Arrangementet var særdeles
velbesøgt, og samtlige aktører fra den finansielle sektor var
repræsenteret.
Efter velkomst og indledning ved MKI´s formand gav en række
oplægsholdere hver deres perspektiv på arbejdet med ansvarlige
investeringer. De mange deltagere var meget spørgelystne, og
der kom mange interessante spørgsmål og inputs fra salen.
Erhvervsstyrelsens vejledning om ansvarlige investeringer blev
også fremhævet som et værktøj til at sikre ordentlighed og
ansvarlighed hos danske investorer. MKI er ved at udarbejde
cases om ansvarlige investeringer, som kan hjælpe til at supplere
vejledningen med eksempler på de forskellige trin i due
diligence-processen.

5.2. UN Forum i Geneve
To medlemmer af MKI deltog i årets UN Forum for Business and
Human Rights i Geneve, hvor temaet var What Works. Der blev
blandt andet drøftet sammenhæng mellem klimaforandringer og
virksomheders samfundsansvar, menneskerettigheder og techindustrien, IKT og kunstig intelligens. Der er øget opmærksomhed
på menneskerettigheder og sportsbegivenheder bl.a. i
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forbindelse med afholdelse af verdensmesterskabet i fodbold i
Qatar 2022.
Der blev også understreget, at der med fordel kan være mere
fokus på udfordringer og dilemmaer ifm. virksomheders
samfundsansvar, særligt IKT.
5.3. Working Party on Responsible Business Conduct i OECD, Paris den
3. – 4. december 2018
På møde blev bl.a. konklusionerne fra tre peer reviews
præsenteret – både USA, Canada og Østrig var blevet peer
reviewet – hvor det danske NCP deltog i USA (sept. 2017) og
Canada (feb. 2018). Konklusionerne fra USA’s peer review blev
præsenteret af Danmark, og hovedpunkterne var: 1. Sikring af
tilstrækkelige ressourcer til NCP’et, 2. Opfordring til at de øvrige
aktører i den interministerielle arbejdsgruppe i højere grad
agerer som ambassadører for NCP’et og OECD’s retningslinjer, 3.
Interessenterne bør have øget indflydelse på stakeholder-forums
arbejde og 4. Øget fokus på transparens ifm. krav til fortrolighed
og parternes informationsaktiviteter i forbindelse med NCP’ets
klagebehandling.
5.4. NCP-møde I OECD, Paris den 5. december 2018
I forbindelse med OECD’s nye papir om ansvarlig
virksomhedsadfærd og offentlige udbud, informerede MKI om, at
der er iværksat et projekt i samarbejde med Institut for
Menneskerettigheder om offentlige udbud. I forlængelse af dette
blev der også orienteret om MKI’s offentliggørelse af udtalelse om
manglende due diligence ifm. Forsvarsministeriets indkøb af
inspektionsskibet Lauge Koch
5.5. 2019 OECD Due Diligence in the Garment and Footwear Sector
Der afholdes OECD Forum om due diligence I tekstilsektoren den.
13.-14. februar 2019 i Paris.
6. Eventuelt
7. Kommunikation fra mødet/ mødets gang

