
 
 

 
 
Fakta om Mæglings- og Klageinstitutionen 
 
Baggrunden for institutionen: 

• Den nye mæglings- og klageinstitution starter den 1. november 
2012. 

• Etableringen er et initiativ i regeringens handlingsplan for 
virksomheders samfundsansvar ”Ansvarlig vækst” fra marts 2012. 

• Etableringen af institutionen er dermed en del af regeringens plan 
for, at danske virksomheder er i front, når det gælder 
samfundsansvar. 

• Institutionen behandler sager, hvor OECD’s retningslinjer for 
ansvarlig virksomhedsadfærd kan være overtrådt.  

• Institutionen bidrager til at øge og kvalificere virksomhedernes 
viden om ansvarlig vækst.   

 
Mæglings- og klageinstitutionens opgaver er: 

• At behandle sager, hvor OECD’s retningslinjer for multinationale 
virksomheder kan være overtrådt.  

• At udbrede kendskabet til OECD’s retningslinjer om ansvarlig 
virksomhedsadfærd.  

 
Hvilke danske virksomheder er der tale om: 

• Mæglings- og klageinstitutionen behandler sager der vedrører 
danske virksomheder, organisationer eller myndigheder eller 
disses forretningsforbindelser. Det kan fx være datterselskaber 
eller underleverandører.  

• En typisk sag kan fx omhandle en underleverandør til en dansk 
virksomhed, der bruger børnearbejdere, ikke har ordentlige 
produktionsforhold eller som forårsager forurening af miljøet. 

 
Processen i et mæglingsforløb 

• En klage følger en række trin samt en vejledende tidsramme på ni 
måneder.  

• Klagen må ikke være anonym, den skal beskrive og dokumentere 
krænkelsen og vedrøre OECD’s retningslinjer.  

• Institutionen opfordrer parterne til at løse sagen selv gennem 
dialog.  
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• Hvis ikke sagen løses gennem dialog, undersøger institutionen 
sagen nærmere og beslutter, om sagen evt. kan løses gennem 
mægling.  

• Institutionen tilbyder mægling. Mæglingen er frivillig, og 
løsningen offentliggøres på institutionens hjemmeside.  

• Institutionen foretager en egentlig undersøgelse, hvis der ikke 
findes en løsning, hvis sagen fx ikke egner sig til mægling, fordi 
overtrædelserne er for grove.  

 
Hvem sidder i mæglings- og klageinstitutionen: 

• Mads Øvlisen (formand). Tidligere erhvervsleder og nuværende 
rådgiver for FN Global Compact.  

• Jonas Christoffersen. Direktør for Institut for 
Menneskerettigheder. 

• Kim Haggren. Chef for erhvervsjura og CSR i DI 
• Jens Erik Ohrt. Konsulent i LO. 
• Karin Buhmann. Lektor ved Københavns Universitet. 

 
Erhvervs- og Vækstministeriets arbejde med samfundsansvar 
Den 1. november er der to instanser på Erhvervs- og Vækstministeriets 
område, som arbejder med samfundsansvar: 
 

• Rådet for Samfundsansvar, hvis hovedopgave er at rådgive 
generelt om forhold, der kan understøtte virksomhedernes og 
myndighedernes arbejde med samfundsansvar og ansvarlig vækst. 

• Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig 
virksomhedsadfærd, hvis hovedopgave er at behandle klager om 
mulige overtrædelser af OECD-retningslinjerne og udbrede 
kendskabet til, hvad virksomheders ansvar indebærer.    

 
 
 
 

 


