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FORORD VED 
FORMANDEN

Mæglings- og Klageinstitutionen for An-
svarlig Virksomhedsadfærd er det danske 
nationale kontaktpunkt for OECD’s Ret-
ningslinjer for Multinationale Virksomheder 
(OECD’s Retningslinjer). Institutionen har 
til opgave at informere om OECD’s Ret-
ningslinjer og behandle klager over mulige 
krænkelser af dem.

2020 har i sandhed været et skelsættende 
år, både for de danske virksomheder og 
deres leverandørkæder og for verden som 
helhed. Covid-19 pandemien lukkede hele 
samfund ned i flere omgange, og folke-
sundheden blev det mest centrale emne 
på alles læber.

I takt med at pandemien spredte sig og 
samfundene lukkede ned, har virksom-
hederne måtte kæmpe med store økono-
miske såvel som praktiske udfordringer, 
uanset om de har været i stand til at fort-
sætte deres aktiviteter eller ej. Omstillings-
paratheden har været afgørende. Samtidig 
har pandemien blotlagt store sårbarheder i 
virksomhedernes drift og forsynings kæder, 
der bl.a. har været knyttet til arbejds forhold 
og katastrofeberedskab. De internationale 
medier har rapporteret om alt fra masse-
afskedigelser til tvangsarbejde og til en 
massiv stigning i fattigdom, som kan rela-
teres til vestlige verdens forsyningskæder.

Mange regeringer rundt omkring i verden, 
herunder den danske, har taget ekstra-
ordinære skridt for at forsøge at begrænse 
konsekvenserne af pandemien, og mange 
virksomheder har ligeledes bidraget, ved 
f.eks. at hjælpe underleverandører til at 
klare skærene. Fokus på ansvarlig virksom-
hedsadfærd og internationale standarder 
som OECD’s Retningslinjer er derved for 
nogle virksomheder blevet øget. 

I min optik er der ingen tvivl om, at de virk-
somheder, der har handlet ansvarligt og har 
tacklet risiciene i forbindelse med pande-
mien på en måde, der mindsker de negative 
indvirkninger på arbejdstagere og forsy-
ningskæder, sandsynligvis vil skabe mere 
langsigtet værdi og modstandsdygtighed, 
hvilket forbedrer deres levedygtighed på 
både kort og lang sigt. En opprioritering 
af ansvarlig virksomhedsadfærd hos både 
regeringer og virksomheder vil ligeledes 
begrænse de langvarige konsekvenser af 
pandemien på verdenssamfundet generelt.

Med andre ord har arbejdet med ansvar-
lig virksomhedsadfærd aldrig været mere 
relevant. 

På vegne af NCP Danmark
Linda Nielsen, formand

Linda Nielsen
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Linda Nielsen
Formand
-
Professor, dr. Jur.
Københavns Universitet

MEDLEMMER

Thomas Trier Hansen
Sagkyndigt medlem
-
Jurist med speciale i bl.a. 
menneskerettigheder og 
CSR, Human Rights Mana-
ger i FIFA World Cup Qatar 
2022 

Karin Buhmann
Medlem
-
Professor (mso), dr. scient. 
adm. og PhD, ansat ved 
CBS, indstillet af 92-grup-
pen

Kim Haggren
Medlem
-
Underdirektør for erhvervs-
jura og CSR i DI, indstillet 
af DI 

Peter Waldorff
Medlem
-
International konsulent i 
FH, indstillet af FH
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Mæglings- og klageinstitutionen for An-
svarlig Virksomhedsadfærd har til formål 
at behandle sager, hvor OECD’s Retnings-
linjer for Multinationale Virksomheder kan 
være overtrådt. Institutionen kan  behandle 
klager over organisationer, private virk-
somheder, danske offentlige virksomheder 
og danske statslige eller regionale myn-
digheder. Derudover har institutionen til 
opgave at udbrede kendskabet til OECD’s 
Retningslinjer.

Mæglings- og klageinstitutionen for 
ansvar lig virksomhedsadfærd er det dan-
ske kontaktpunkt eller ”NCP - national 
contact point” for OECD’s Retningslinjer 
(herefter ”NCP Danmark”). Retningslinjerne 
for pligter de lande, der har tilsluttet sig til 
at oprette nationale kontaktpunkter. 

Klager, der rejses i NCP Danmark, om-
handler typisk komplekse internatio-
nale problemstillinger. Der kan være tale 
om krænkelser af menneskerettigheder, 
arbejds tagerrettigheder, miljø eller anti-
korruption, som foregår uden for Danmarks 
grænser, f.eks. hos en udenlandsk under-
leverandør til en dansk virksomhed. OECD’s 
Retningslinjer skaber et vigtigt grundlag for, 
at berørte parter kan løse konflikter på en 
tilfredsstillende måde.

NCP Danmark består af en formand og, 
et sagkyndigt medlem, og tre organisa-
tionsrepræsentanter. 

Samarbejde mellem  
kontaktpunkter i  OECD’s 
investerings komite:
49 lande har tilsluttet sig OECD’s Retnings-
linjer og har dermed forpligtet sig til at 
oprettet et nationalt kontaktpunkt (NCP). 
De nationale kontaktpunkter har stor gavn 
af at samarbejde med hinanden både i for-
hold til den konkrete klagebehandling og i 
forhold til opgaven med at udbrede OECD’s 
Retningslinjer. Fra OECD’s side er der især 
fokus på at konkretisere retningslinjerne 
og fremme implementering - bl.a. ved at 
udarbejde sektorspecifikke vejledninger. 
Indtil videre er der udarbejdet vejledninger 
for den finansielle sektor, for landbruget, 
tekstilsektoren, udvindingssektoren og 
for virksomheder, der opererer i konflikt
områder. I 2020 var der i OECD desuden 
fokus på ansvarlig virksomhedsadfærd i 
relation til offentlige indkøb og ”access to 
remedy” for ofre.  

OECD stiller også viden til rådighed om 
NCP’ernes arbejde bl.a. via en database, 
der samler information om alle klager, 
der behandles i NCP-regi. Både database 
og vejledninger findes på mneguidelines.
oecd.org. 

MÆGLINGS- OG KLAGE 
INSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG 
 VIRKSOMHEDSADFÆRD 

https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/
http://mneguidelines.oecd.org/
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NCP DANMARKS KLAGE BEHANDLING 
2020

Klage over Rockwool 
 International A/S 
Den 21. oktober 2019 modtog NCP Danmark 
en klage over Rockwool International A/S 
og selskabets amerikanske datterselskab 
ROXUL USA Inc. Klagen blev indsendt af 
den amerikanske nonprofitorganisation 
West Virginians for Sustainable Develop-
ment, og omhandler Rockwools opførelse 
af en mineraluldsfabrik i Jefferson  County, 
West Virginia, USA. Klager har blandt  andet 
fremhævet faren for, at fabrikken vil for-
årsage forurening af luft og grundvand.

Efter en bilateral dialogfase mellem par-
terne foretog NCP Danmark en forunder-
søgelse af klagesagen, der konkluderede, 
at det ikke kunne udelukkes, at der er tale 

om en overtrædelse af OECD’s Retnings-
linjer for Multinationale Virksomheder. NCP 
Danmark har ikke i forbindelse med for-
undersøgelsen vurderet, om der faktisk 
foreligger en overtrædelse af OECD’s Ret-
ningslinjer for Multinationale Virksomheder 
i det konkrete tilfælde.

Parterne fik som opfølgning på forunder
søgelsen tilbud om at medvirke i en for-
mel mæglingsproces faciliteret af NCP 
 Danmark. Da Rockwool International A/S 
ikke ønskede at medvirke til mægling, 
indledte NCP Danmark en egentlig under-
søgelse af klagesagen.

NCP Danmark forventer at offentliggøre 
den endelige udtalelse i sagen i foråret 
2021.

https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf


OVERBLIK OVER NCP DANMARKS  
SAGSBEHANDLINGSPROCES

KLAGE

NEJ JAEr de formelle kriterier opfyldt?

Løsning på egen hånd
Institutionen beder parterne om at prøve at løse  

uoverensstemmelsen

Afvises

Hvis parterne løser uoverensstemmelsen

Afsluttes

INGEN OFFENTLIG GØRELSE ELLER AKTINDSIGT

Ca. 2 uger fra 
klagen indgives*

*Vejledende tidsfrister

UNDERSØGELSE
Der foretages en undersøgelse af sagen

Klagen kan ikke dokumenteresKlagen kan dokumenteres

ENDELIG UDTALELSE OFFENTLIGGØRES MED PARTERNES NAVNE

Udtalelse på baggrund af undersøgelse
Institutionen kommer med en udtalelse og forslag til forbedringer

Sagsbehandling afsluttet efter ca. 
10 ½ mdr. fra  klagen indgives*

FORUNDERSØGELSE
Hvis parterne ikke løser uoverensstemmelsen,  afslutter institutionen en forundersøgelse 

mhp. at beslutte om  uoverensstemmelsen skal behandles i institutionen

AfsluttesAccepteres

OFFENTLIGGØRELSE OM MÆGLING MED PARTNERNES NAVNE
KORT UDTALELSE OFFENTLIGGØRES UDEN  

BENÆVNELSE AF PARTERNES NAVNE

Mægling
Hvis institutionen tilbyder mægling, indkaldes parterne 

til møde mhp. at afgøre om der kan mægles i sagen eller 
om sagen skal undersøges

Hvis mæglingen ikke 
lykkes, eller hvis parterne ikke 
ønsker at medvirke til mægling

Mægling faciliteres 
af formanden

Hvis mæglingen lykkes

Undersøgelse Afsluttes

MÆGLINGSRESULTAT 
OFFENTLIGGØRES MED 
PARTNERNES NAVNE

Ca. 4 ½ mdr. fra 
 klagen indgives*

Ca. 7 ½ mdr. fra 
 klagen indgives*

Ca. 2 ½ mdr. fra 
 klagen indgives*


