MØTE I OECD KONTAKTPUNKT 3. FEBRUAR 2014 KL.14:00-16:00
Gravers kontor, Midtbygningen (Universitetsplassen)
Kontaktpunktet: Hans Petter Graver (møteleder), Elin M. Myrmel-Johansen, Jan Erik Korssjøen og Gro Granden.
Sekretariatet: Kamilla H. Kolshus og Mari Bangstad (referent) og Amelie Lied Haga
ADMINISTRATIVE SPØRS MÅL
PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE (25. NOV.)
Vedtak: Godkjent med merknad vedr utnevnelse av nye medlemmer.

NYE KONTAKTPUNKTSMEDLEMMER
Orientering fra Sekretariatet om prosessen. Prosessen med å nominere og utpeke evt nye medlemmer virker å
være vesentlig forsinket.
Vedtak: Hans Petter Graver kontakter Utenriksdepartementet om at oppnevningsperioden går ut for tre
medlemmer (Gro Granden, Jan Erik Korssjøen og Elin M. Myrmel-Johansen) 28. februar. Dersom ikke ny
utnevnelse er klar slik at kontaktpunktet er fulltallig fra 1. mars, bør UD legge til rette for at de nåværende
medlemmene får forlenget sitt mandat frem til nye medlemmer er utnevnt og kan begynne.

SEKRETARIATET – DIVERSE ADMINISTRATIVT
Sekretariatet har fått forlenget leieforholdet i Y-blokka til 1. august.
Sekretariatet har kontaktet UD vedr. videreføring av kontrakten med student Amelie Lied Haga.
Sekretariatet har fått helt selvstendige nettsider (www.ansvarlignæringsliv.no og www.responsiblebusiness.no)
– dvs ikke lenger under www.regjeringen.no.
Sekretariatet har startet arbeidet med å opprette eget arkiv.
Uavklart om UD skal ha en egen evaluering av Kontaktpunktet (inkl sekretariatet).
Sekretariatet har laget utkast til virksomhetsplan for 2014, se vedlagt. Den er et «levende dokument» og vil
bl.a. justeres etter gjennomgang av Peer Review rapporten og en ev. «intern»/norsk evaluering.
Vedtak: Tas til orientering.

KONKRETE SAKER
FORUM VS NBIM
Kontaktpunktet (Graver, Kolshus og Bangstad) deltok på fellesmøtet til kontaktpunktene og Working Party on
Responsible Business Conduct (Paris 5.des) der viktige problemstillinger behandlet i NBIM-saken drøftes videre,
se punkt nedenfor. Det er viktig at kontaktpunktet deltar i denne prosessen. Det har vært nye sonderinger
(initiert fra nederlandsk side) med POSCO om interessen for en gjennomgang av situasjonen på bakken i India,
men det har ikke kommet noe konkret ut av dette. På det nasjonale plan står kontaktpunktet til rådighet for
dialog med NBIM.
Vedtak: Tas til orientering.

JIJNJEVAERIE SAMEBY VS STATKRAFT
Partene enige om ekstern mekling. Tre potensielle meklere ble bedt om å inngi tilbud. Ett tilbud mottatt. Plan å
starte mekling medio februar.
Vedtak: Tas til orientering.

STØTTEKOMITEEN FOR VEST-SAHARA VS SJØVIK AS
I den meklede felleserklæringen i denne saken ble partene enige om flere forhold, bl.a. at Sjøvik As skal gjøre e
risikoanalyse i tråd med OECDs retningslinjer. I kontaktpunktets slutterklæring om saken, skriver vi: “The NCP
invites both parties to a follow-up meeting in May 2014. Two months prior to the meeting, the parties will be
invited to report to the NCP about their respective implementation of the joint statement. The company will
report on their human rights due diligence and on their grievance mechanism.”
http://www.responsiblebusiness.no/files/2013/12/vest_sahara_final.pdf
Sekretariatet har tatt uformell kontakt med partene vedr. mulig dato for et slikt oppfølgingsmøte i mai.
Kontaktpunktet gjennomgikk erfaringsnotat fra Cecilie Schjatvet, innleid konsulent i saken. Erfaringsnotatet ga
nyttige innspill som vil bli tatt hensyn til i den pågående prosessen med å oppdatere saksbehandlingsrutinene
og oppfølging av den såkalte Peer Review-rapporten (se neste punkt).
Vedtak: Sekretariatet får fullmakt til å lage forslag til opplegg for oppfølgingsmøte mellom partene. Det
presenteres for kontaktpunktet i løpet av februar. Tentativ dato for oppfølgingsmøte er 15. mai.
Vedlegg: Erfaringsnotat fra advokat Cecilie Schjatvet i Advokatfirmaet Hestenes og Dramer om hennes rolle
som konsulent til støtte for Sekretariatet etter forvaltningsloven §11 under mekling.

OECD OG KONTAKTPUNKT SKOORDINERING
OECDS KONTAKTPUNKTS PEER REVIEW - NORGE 2013
Shift på vegne av Peer review-teamet under ledelse av Canada oversendte utkastet til sluttrapport lørdag 1.
februar. Rapporten er svært grundig og bygger på online-, telefon- og ansikt-til-ansikt-konsultasjoner med
representanter for norske myndigheter, næringsliv, fagbevegelse, frivillige organisasjoner og akademia. Teamet
understreker at omorganiseringen som ga økt uavhengighet og dedikerte ressurser i form av heltidsansatte og
et fast budsjett, samt grundig oppfølging av mandatet til å profilere retningslinjene og behandle klagesaker i
det nye kontaktpunktet, har gitt det norske kontaktpunktet styrket legitimitet i Norge og i utlandet. Samtidig
påpeker teamet at uavhengigheten også gir noen utfordringer, som for eksempel når det gjelder
informasjonsarbeid om retningslinjene til relevante offentlige myndigheter og instanser. Rapporten gir også
anbefalinger til forbedringer som kontaktpunktet vil vurdere og følge opp. Rapporten peker bl.a. på behov for å
(1) gjøre enda mer effektivt informasjonsarbeid, særlig overfor små og mellomstore bedrifter og overfor
relevante myndigheter/offentlige instanser, det siste spesielt med tanke på den høye andelen statseide
bedrifter i Norge, (2) i enkeltsaksbehandlingen øke innsatsen for å få partene til å samarbeide i saker der dialog
er vanskelig, samt tydeliggjøre kontaktpunktets rolle i oppfølging av slutterklæringer og (3) øke samarbeid med
lokale kontaktpunkter i risikosektorer/områder der norsk næringsliv har betydelige investeringer med tanke på
å forebygge mot og sikre god håndtering av potensielle fremtidige enkeltsaker.
Kontaktpunktet må vurdere rapporten og dens anbefalinger. Sekretariatet bør på bakgrunn av innspill fra
kontaktpunktet lage forslag til oppfølgingsplan.

Rapporten bør også presenteres for norske interessenter, både de som møtte det eksterne teamet og øvrige.
Sekretariatet lager forslag til opplegg.
Vedtak: Sekretariatet lager utkast til konkrete oppfølgingstiltak av anbefalingene i Peer Review-rapporten, og
oppdaterer virksomhetsplanen i tråd med denne. Alle norske interessenter som har gitt innspill under Peer
Review-prosessen inviteres til å gi innspill på oppfølgingstiltakene i en workshop 26. februar kl. 13:00-15:00
med lunsj fra kl.12:30. I workshopen vil kontaktpunktet 1) presentere hovedpunktene og anbefalingene i
sluttrapporten og 2) be om konkrete innspill til evt justering av foreslåtte oppfølgingstiltak. Sekretariatet
ferdigstiller deretter oppfølgingsplan og virksomhetsplan. Det vil bli viktig med kriterier for å prioritere i alle
forslagene som kommer frem.

JOINT MEETING OF THE WORKING PARTY ON RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT
(WPRBC) AND THE NATIONAL CONTACT POINTS (NCPS), PARIS 5. DESEMBER
Kontaktpunktet (Graver, Kolshus og Bangstad) deltok på dette felles møtet for WPRBC og kontaktpunktene.
Dagsorden omfattet bl.a. oppfølging av diskusjonene i oktober om retningslinjenes anvendelse for
minoritetsaksjonærer, samt på bl.a. sentralbanker og velferdsfond. Det var planlagt at den norske Peer Reviewrapporten skulle fremlegges, men den var forsinket, og man fikk bare en gjennomgang av prosessen rundt Peer
Review. Graver holdt innlegg på flere dagsordenspunkt, se vedlagte interne oppsummering. Neste fellesmøte
er 20. mars.
Vedtak: Tas til orientering.
Vedlegg: Sekretariatets oppsummering fra møtet

SAMARBEID MED DE BRASILIANSKE OG BRITISKE KONTAKTPUNKTENE – JANUAR 2014
Brasil inviterte de norske og britiske kontaktaktpunktene til oppfølging av workshop-samarbeidet i januar 2013,
og en internasjonal workshop ble avholdt i Sao Paolo 27. – 28. januar 2014 med finanssektoren som spesiell
målgruppe. OECD sekretariatet i Paris ble trukket med i organiseringen. Hans Petter Graver holdt presentasjon
og for øvrig deltok Mari Bangstad. Institute for Human Rights and Business skriver rapport fra møtene.
Arrangørene, inkludert det norske kontaktpunktet, er invitert til å komme med innspill. Rapporten skal etter
planen presenteres på Joint Working Party for Responsible Business Conduct/NCP-møte 20. mars i OECD, Paris.
Vedtak: Tas til orientering.
Vedlegg: Hans Petter Gravers PP-presentasjon

MEKLINGS-WORKSHOP FOR NORDISKE KONTAKTPUNKT 2 – 3 APRIL 2014
Sekretariatet har mottatt midler (DKK 165 000) for å fremme økt samarbeid mellom de nordiske
kontaktpunktene. Flere kontaktpunkt har etterlyst opplæring i mekling, og sekretariatet har (etter
anbudskonkurranse) kontrahert Shift og Consensus Building Institute (CBI) til å lage et opplegg 2. – 3. april,
(endret til 1.-2. april). En henvendelse er sendt de nordiske kontaktpunktene med forespørsel om interesse og
om datoene passer. De nye kontaktpunktsmedlemmene vil bli invitert til å delta. Avhengig av bl.a. antall
påmeldte, vil vi vurdere å invitere også fra andre kontaktpunkt, eks Storbritannia og Nederland som har
erfaring fra meklingssaker.
Vedtak: Tas til orientering.

PRESENTASJONER OG MØTER
AVHOLDTE PRESENTASJONER OG EKSTERNE MØTER (FRA DES 2013 TIL D.D.)















2 - 4. desember 2013, Geneve. FN-forum om næringsliv og menneskerettigheter. Hans Petter Graver
deltok i to panel (om urfolk og «corporate governance»). Kamilla H. Kolshus og Mari Bangstad deltok
også.
5. desember 2013, Paris. Joint meeting of the Working Party on Responsible Business conduct
(WPRBC) and the National Contact Points. Hans Petter Graver, Kamilla H. Kolshus og Mari Bangstad
deltok.
13. januar, Oslo. Orienteringsmøte for «Just Fashion» - planlagt nettbutikk med vekt på etiske
standarder. Kamilla H. Kolshus og Mari Bangstad orienterte om retningslinjene og Kontaktpunktet.
16. januar, Paris. «Investment Roundtable” for investorer. Deltakelse av Hans Petter Graver (holdt
presentasjon) og Mari Bangstad.
22. januar, Oslo. Workshop (3 timer) med bedrift om «Din bedrift klages inn for Kontaktpunktet – hva
skjer? Og hva gjør dere?»
27. januar, UD/Oslo. Møte i KOMpakt (Regjeringens rådgivende forum for samfunnsansvar). Sivilt
samfunn hadde bedt om en oppdatering på NBIM-saken og prosessen i OECD. Kamilla H. Kolshus
deltok.
27. – 28. januar, Sao Paolo. Workshop sammen med de brazilianske og britiske kontaktpunktene, samt
OECD sekretariatet i Paris, med fokus på finanssektoren. Hans Petter Graver holdt presentasjon og
Mari Bangstad deltok.
28. januar, Oslo. BI-seminar om ESG/TBL investments. Kolshus deltok.

PLANLAGTE MØTER










1. – 4. mars (tent), Myanmar. OECD-feltbesøk. Sekretariatet ved Kamilla H. Kolshus deltar)
13. mars, Oslo. Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling («Privat sektor som
motor for verdiskapning»)
20. mars, Paris. Joint meeting of the Working Party on Responsible Business conduct (WPRBC) and the
National Contact Points. Fremleggelse av Norges Peer Review rapport. Deltakelse fra Kontaktpunktet
og Sekretariatet
20. mars, Oslo. International Commission of Jurists (ICJ)-Norway. Møte om bl.a. NBIM-saken.
28. mars, London. UK NCP og IHRB workshop om kontaktpunktenes rolle i utvinningssektoren
(“exctractive sector”), Hans Petter Graver blir invitert til å holde innlegg
2. – 3. april, Oslo. Meklingsworkshop for nordiske kontaktpunkt
9. april, Oslo. GIEKS eksportkonferanse
14. – 15. mai, Oslo. Nordisk Global Compact nettverksmøte (smn med Business for Peace
arrangement)

EVENTUELT
Neste møte: 24/2 kl 19 avslutnings- og velkomstmiddag, utgår ettersom nye medlemmer ikke er utnevnt.
Forslag til neste møtedato: 31.mars kl. 14 - 16

