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TI-DK bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2020 

Kl. 17.30-19.30, lokale DH.Ø.2.71 

Fremmøde: Rosa, Julian, Karinna, Jesper, Jasmin, Marie-Louise, Birgitte og Terkel, samt Anita fra TI-

Grønland 

Referat 

Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 

 

Bestyrelsen siden sidst 

• Implementering af whistleblower-direktiv 

• TI-DK har deltaget i møde i Justitsministeriet om lovforslag til implementering af nyt 

whistleblower-direktiv. TI-DK vil holde møde med interesserede partier og orientere om 

perspektiver på området. 

• TI-DK har været i kontakt med konsulentbureauet Ecorys om et muligt samarbejde, hvilket blev 

diskuteret ved seneste bestyrelsesmøde. Vi afventer, hvorvidt de får opgaven fra Europa-

Kommissionen. 

• TI-DK har oprettet sag hos Datatilsynet efter utilsigtet hændelse med deling af medlemmers e-

mailadresser. Datatilsynet oplyser, at de ikke vil gøre yderligere ved sagen. 

• TI-DK vil ikke lave et selvstændigt lobbyregister, men vil dog fortsat udvikle policy-

anbefalinger som vi skal kunne spejle os selv i.  

• Sexstortion-gruppen sætter fokus på sexisme og magtmisbrug med artikel ved årsdagen for 

MeToo. 

• Sekretariatet skal udarbejde materiale på engelsk om TI-DK. 

• TI’s internationale strategi: TI-DK har været til møde med Delia Rubio, Formand for TI, om et 

tydeligere globalt perspektiv i organisationen. 

 

Nyt fra sekretariatet 

• Sekretariatet har ændret hjemmesidens forside. Der vil i den kommende tid oprettes nye sider 

om mærkesager mv. på hjemmesiden. 

 

IACC-rapport 

• Alle afsnit, på nær afsnit om skat, er færdige. 

• Vi har fundet en potentiel peer-reviewer, hvorfor vi skal have final deadline på plads hos vores 

kontaktperson i TI senest 2. oktober. 
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Samarbejde med Sustainify? 

• TI-DK har været til møde med Sustainify, en startup, der gerne vil samarbejde med 

Transparency International Danmark, om udviklingen af parametre, til at rate C25 

virksomheder i forhold til deres niveau af transparens.  

• Konklusion: Vi sender dem videre til andre chapters, da vi har ikke ressourcer til at gå ind i det 

nu. Vi vil gerne vide mere om det og peer-reviewe projektet. 

 

Samarbejde med TI-UK om egne interesser samt MFA/DANIDA’s interesser i Health,  

defence og security 

• TI-DK har haft møde med TI-UK, som vil samarbejde om projekt, muligvis i samarbejde med 

DANIDA. Projektet skulle omhandle emnerne Health, Defence eller Security. I tilgift ønskede 

de vejledning vedr. procedure for kontakt til DANIDA.  

• Konklusion: Vi henviser til et eventuelt samarbejde med NORAD eller TI-Grønland. 

 

Økonomi 

• Der udestår stadigvæk kontingentbetaling fra en række medlemmer. 

• Sekretariatet undersøger, hvorvidt vi over det seneste år har tilgang/afgang af medlemmer  

 

Status på åbenhedspris 

• Oplæg til prisen med overvejelser om potentiel formand samt medlemmer af priskomité er 

udarbejdet. 

• Prisen vil blive uddelt første gang i 2021. 

 

Status på aktivgruppen 

• Første møde med den nye struktur for aktive medlemmer vil forestå senere i år. 

• Sekretariatet opdaterer hjemmesiden, således at den nye struktur fremgår. 

 

TI Grønland 

• NIS-studie fra Grønland. 

• Fokus på råstofindustrien. Har ført til væsentlige forbedringer i industrien, fx stram 

gavepolitik i dag. Bestyrelsesmedlem Marina er medforfatter. Studiet er netop kommet 

til høring, dog kun til udvalgte (departementer mv.) 

• Det er et meget interviewbaseret studie, da data ikke findes. Da mange kender hinanden 

i byerne i Grønland, har det været anonymiseret bidrag i dette NIS. 

• Bestyrelsen i TI-DK og bestyrelsesmedlem fra TI-Grønland Anita udveksler erfaring og 

information. Det besluttes at vores to afdelinger vil udvide dialogen, og om muligt, indgå i 

samarbejde om projekt. 

 

Evt. 

• Intet at tilføje. 


