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Referat:

1. Velkommen v/ formanden
2. Præsentation
I forbindelse med, at MKI har fået udarbejdet fem cases om ansvarlige investering af Carve Consulting gav Birgitte Kofoed Olsen en præsentation af den anvendte metode, procesforløb samt konklusioner.
Case-beskrivelserne forventes lanceret ved et event i løbet af foråret
2019. Undersøgelsen og case-beskrivelserne bliver lagt på MKI´s
hjemmeside.
3. Status på klager
Aktuelle klagesager gengives ikke i referatet.
4. Promovering
4.1 Vejledning til tekstilsektoren
MKI og sekretariatet drøftede de sidste ændringer til tekstilvejledningen, og blev enige om, at der kun var nødvendig med nogle mindre rettelser. Udkast til vejledning bliver afprøvet hos en mindre
gruppe danske virksomheder, og MKI forventer at modtage bemærkninger medio marts.
Sekretariatet indarbejder bemærkningerne fra mødet i det nuværende udkast.
4.2 MKI’s handlingsplan for 2019
Handlingsplanen og MKI´s indsatser blev drøftet. Da MKI ikke var
fuldtallig ved mødet, vil handlingsplanen blive forelagt til godkendelse på næste møde.
4.3 Status på MKI´s samarbejde med Danske Rederier
Sekretariatet orienterede om status på projektet om mapping af
menneskerettigheder i rederibranchen, som MKI medfinansierer.
Projektet udføres af IMR, og vil løbe i hele 2019. Da MKI ikke var
fuldtalligt, blev det besluttet at vente til næste møde med at udpege
tovholder. Frem til da vil sekretariatet følge projektet.
5. Til orientering
5.1 2019 OECD Forum on Due Diligence in the Garment and Foot
wear Sector den 13.-14. februar 2019
Et MKI-medlem og en fra sekretariatet deltog i OECD´s Forum den
13-14 februar i Paris. Arrangementet var velbesøgt. Der blev frem-
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hævet, at forummet var mindre sektorspecifikt end forventet da, fokus også var rettet mod generelt om due diligence.
6. Eventuelt
6.1 Pilotprojekt om Samfundsansvar i Offentlige Indkøb
Vejledning om samfundsansvar i offentlige indkøb er under udarbejdelse og er målrettet kommuner. Vejledningen forventes færdig
ultimo april 2019.
6.2 Seminar
MKI planlægger at afholde et internt seminar mhp. strategiplanlægning og identificering af relevante indsatsområder for det videre arbejde i MKI. Sekretariatet udsender doodle med mulige datoer for
seminar i maj, juni og september.
7. Kommunikation fra mødet/mødets gang
Formanden afsluttet med at takke for et konstruktivt møde.

