MØTEPROTOKOLL KONSTITUERINGSMØTE – DET NORSKE OECD KONTAKTPUNKT
Dato: 18 mars 2015
Første del- kl 9-10.30: Møte med politisk ledelse der de nye kontaktpunktsmedlemmene fikk en orientering om
politiske forventninger, mandatet og oppgaver.
Innledere: Statssekretær Morten Høglund (Utenrikspolitisk ledelse) og Anne Lene Dahle (Næringslivsseksjonen)
Andre del- kl 10.30-12.00: Kontaktpunktets eget konstitueringsmøte der virksomhetsplanen, oppgaver og saker
ble drøfte i lys av mandatgjennomgangen.
Deltakere: Kontaktpunktsleder Ola Mestad (møteleder), Gro Granden, Frode Elgesem og Synne Homble.
Sekretariatet: Hege Røttingen (sekretariatsleder fra 1 jan-1 april), Cathrine Halsaa (seniorrådgiver) og Janne
Haraldsen (rådgiver)
1. INTRODUKSJONSRUNDE
Ola Mestad (OM) ønsket velkommen til den interne delen av kontaktpunktsmøtet. Drøfting av hva mandatet
betyr for kontaktpunktets arbeid mer konkret.
OM gikk gjennom Kontaktpunktets (KP) tredelte mandat (informasjon, OECD samvirke og
enkeltsaksbehandling) og startet diskusjonen om KPs arbeidsmetoder, arbeidsdeling mellom
sekretariatet/ekspertmedlemmene. Diskusjon om konkret oppfølging av mandatet, ansvar og roller.
2. NCP INFORMASJONSARBEID
2A. ORIENTERING FRA SEKRETARIATET – KOMMUNIKASJONSPLAN, MØTER MV
Sekretariatet v Hege Røttingen orienterte om den eksisterende kommunikasjonsplanen, plan for revidering
samt om planlagt åpent møte med sivilsamfunn mv.
Se Appendix med oversikt over eksterne møter gjennomført i 2014 og planlagt for 2015.

Vedtak: KP viderefører forrige KPs beslutning om at næringslivet er hovedmålgruppen for all kommunikasjon.
2B. NETTSIDER, BROSJ YRER, NYHETSBREV, SOSIALE MEDIER
Sekretariatet v Cathrine Halsaa ga oversikt over ulike kanaler (nettsider, brosjyrer, nyhetsbrev, sosiale medier
og møter).
Vedtak: Se på muligheter for å gjøre nyhetsbrev mer tilgjengelig, newsletter, blog e.l Sosiale medier er
interessante kommunikasjonskanaler for videre utvikling, særlig med tanke på å nå primærmålgruppen;
næringslivet.
2C. HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE PROSJEKT
Sekretariatet v Janne Haraldsen orienterte om prosjektet.

Vedtak: Sekretariatet v Janne Haraldsen viderefører oppfølging av due diligence prosjektet med relevante
samarbeidspartnere i tråd med inngåtte avtaler.
3. OECD OG KONTAKTPUNKT SKOORDINERING

PARIS, 20 MARS 2015: FELLESMØTE MELLOM KONTAKTPUNKTENE OG WORKING PARTY
ON RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT (WPRBC).
Ola Mestad og Sekretariatet v Cathrine Halsaa orienterte om Investeringskomiteen i OECD, dens undergruppe
WPRBC og forholdet til Kontaktpunktene. Siste møte i WPRBC var i oktober 2014, og Sekretariatet deltok som
observatør.
Vedtak: Ola Mestad og Cathrine Halsaa reiser for KP/sekretariatet.

DANSK PEER REVIEW, K ØBENHAVN MARS 2015:
Hans Petter Graver i personlig kapasitet er bedt av det danske NCP om å lede deres Peer Review, i samråd med
OECD og UD. For å sikre læringer for det norske KP er det hensiktsmessig at nåværende KP /Sekretariatet også
deltar. Sekretariatet v Janne orienterer.
Vedtak: Sekretariatet ved Janne Haraldsen deltar i det danske Peer Review, som ledes av Hans Petter Graver.

PARIS, CA 16-20 JUNI 2015: NCP ÅRMØTE I OECD
Sekretariatet v Røttingen orienterte om OECD NCP årsmøte.
Vedtak: Ola Mestad m fl representerer det norske KP 20 juni i Paris. Alle KP medlemmer som kan, deltar.

4. KONKRETE ENKELTSAKER – FORELØPIG ORIENTERIN G
4A. SAKSBEHANDLING OG KLAGESKJEMA
OM orienterte generelt om saksgangen i enkeltsaker og behov for å se på klageskjema og prosedyreregler i lys
av nytt mandat for KP. KP understreket i møtet betydningen av grunnleggende menneskerettigheter i
saksbehandlingen, herunder kontradiksjon og meroffentlighet i samsvar med forvaltningsloven, offentleglova
og journalføring- og arkivregelverk.
Vedtak: Det nye kontaktpunktet drøfter på neste kontaktpunktsmøte om det er behov for å revidere KP
klageskjema og prosedyreregler for enkeltsaker i lys av revidert mandat for det norske KP.
4B. JIJNJEVAERIE SAMEB Y - STATKRAFT
«Specific Instance» mottatt 29 oktober 2014 (29 mnd saksbehandlingstid) –final statement under utarbeidelse.
Sekretariatet v/Hege Røttingen orienterte om saken. Ekstern mekling avsluttet medio juni uten enighet.
Partene har gitt evaluering av prosessen. Sekretariatet har arbeidet med utkast til slutterklæring for å sende på
høring til relevante parter. Da det ble klart 19 februar at nytt KP skulle bli oppnevnt 1 mars, ble det besluttet at
det nye KP skulle få anledning til å sette seg inn i saken før videre behandling. Møte med Samebyen ble utsatt
til nytt KP tiltrådte i samråd med Samebyen og gjennomført 6 mars. . Enighet om at første utkast til final
statement med vedlegg forelegges for KPs drøftelser før neste møte.
Vedtak: Sekretariatet oversender til KP et første utkast til slutterklæring før neste møte.

4C. FIVAS - NORCONSULT AS
«Specific Instance» mottatt 22 august 2014 (7 mnd saksbehandlingstid). - i dialog om mekling
Initial Assessment offentliggjort 21 januar 2015
Sekretariatet v Hege Røttingen orienterte om dialog om mekling i saken. Saksdokumenter (Klage, selskapets
tilsvar, samt «Initial assessment» finnes på www.ansvarlignæringsliv.no). Mekling består av tre deler:
fastleggelse av rammer for meklingen, selve meklingen og klargjøring av kommunikasjon / oppfølging av
meklingsresultatet. Sekretariatet v Røttingen avsluttet første del i slutten av mars, inkl oppnådd enighet om
rammene, vilkårene og hvem som skal mekle (E Myrmel-Johansen).
Vedtak: Sekretariatets arbeid med forberedelse av mekling godkjennes og videreføres. Mekler kontraheres i
tråd med partenes ønske og jf reglene om offentlige anskaffelser.
5. NESTE MØTE
Administrative spørsmål, herunder habilitetsspørsmål samt en grundigere gjennomgang av
saksbehandlingsreglene og presentasjon av to enkeltsaker mottatt november og desember 2014 ble utsatt til
neste møte onsdag 22 april 2015 kl 14.30.
6. APPENDIX: OVERSIKT OVER EKSTERNE MØTER
2A. MØTER/ARRANGEMENT 2015









20. jan., Oslo. Åpent møte for bedrifter om Human rights due diligence prosjektet (HPG, sekr)
26-27. jan, Brasil. Samarbeid mellom det britiske, brasilianske og norske kontaktpunkt samt møte i regi
av det norske Generalkonsulatet og den lokale advokatforeningen i Rio (HPG, sekr).
3-4. mars, NCP Mediation Workshop, Vienna (Sekr)
4 mars, filming av den nye norske KP leder til film om CSR (OM, sekr)
Dansk Peer Review (sekretariatet + HPG)
19-20 mars, OECD-møter, Paris (OM, Anne Lene Dahle)
Tentativt 28-29 mai OECD delegasjon til Beijing
Ca 16-20 juni, OECD NCP Årsmøte, Paris

2B. DELTAKELSE PÅ AVHO LDTE MØTER/ARRANGEMENT (FRA JUNI TIL D.D.)













5. juni, Oslo. Frokostmøte om levelønn arrangert av Framtiden i våre hender. Sekretariatet ved
Bangstad deltok.
5 – 6 juni, Thun (Sveits). Hans Petter Graver deltok i møte med Thun-gruppen av banker om
aktsomhetsvurderinger i bank/finanssektoren.
11 – 12 juni, Oslo. Anti-korrupsjonskonferanse. Sekretariatet (KHK) deltok.
19. juni, Oslo. Frokostmøte sammen med CSR Norge om rapportering.
23 – 25 juni, Paris. Kontaktpunktenes årsmøte.
26 – 27 juni, Paris. Global Forum on Responsible Business Conduct. (OECD arrangement).
13. august, Pure CSR frokostmøte om samfunnsansvar (MBAN)
21. august, uformelt møte med NBIM torsdag (KHK og HPG)
5. sept, Initiativ for Etisk Handel: lansering av guide - (KHK og MBAN)
5. sept., Presentasjon i UD for urfolksdelegasjopn fra Peru (KHK)
11.sept., Presentasjon i Rederiforbundet vedr. anti-corruption/bribery/due diligence (KHK)
18. sept, Møte med PIHRB (Polish Institute for Human Rights and Business) og CSR Watch Coalition
Poland om KPs oppsett mm (KHK og J)


















18. sept., Presentasjon om OECDs retningslinjer på Senter for menneskerettigheter for delegasjon fra
Vietnam Academy of Social Sciences (KHK)
19. sept., Presentasjon på International Bar Association – CSR konferanse, London (HPG)
23. sept., Deltaker på kurs ved DNV-GL om Global Reporting Initiative G4 (KHK)
24. – 25. sept., Deltaker på kurs i UNGP, Utrecht (NL) (Janne)
Artikkel i Praktisk Økonomisk (PØF) av Sekretariatet. Kommer høsten 2014. (KHK/MBAN)
26. sept., Deltaker (observatørstatus) på møte i Kompakt (Regjeringens rådgivende organ for
samfunnsansvar). Tema: Nasjonal handlingsplan for UNGP (KHK)
6. okt., Deltaker frokostmøte om offentlige matanskaffelser, difi (Janne)
8. okt., VIRKE – møte om samfunnsansvarsarapport og vårt «human rights due diligence prosjekt»
Innovasjon Norge – samtale om samarbeid (KHK)
10 okt., Møte med Transparency International, Tyskland om oppsettet for Norges KP (KHK)
17. okt., Møte i UD om Norges nasjonale handlingsplan vedr UNGP (KHK)
25. okt., Sekretariatet sendt inn skriftlig innspill til ovennevnte handlingsplan
30. okt., Norway Africa Business Association (NABA) – konferanse. Stand. (KHK og Janne)
4. nov., Regnskogsfondet «Business and human rights – fokus på urfolk» (HPG)
4. nov., Thommessen-skolen (advokatfirmaet Thommesen for jurister hos sine klienter) Fokus på
compliance. Informasjon om OECDs retningslinjer og KP (HPG)
5. nov., «Innføring i etisk handel» Kurs ved IEH (Janne og CAH)

