PROTOKOLL FRA MØTE I OECD KONTAKTPUNKT 16. SEPTEMBER 2013 KL.14:00-16:00
Grubbegata 1 (B119, møterom Makkaur)
Møteleder: Hans Petter Graver
Til stede: Kontaktpunktet: Hans Petter Graver, Elin M. Myrmel-Johansen
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Sekretariatet: Kamilla H. Kolshus, Mari Bangstad
Referent: Mari Bangstad
ADMINISTRATIVE SPØRS MÅL
Hans Petter Graver åpnet møtet med å ønske Kamilla H. Kolshus velkommen som sekretariatsleder, og takket
nestleder i kontaktpunktet Elin M. Myrmel-Johansen for å ha ledet møtene under hans forskningsopphold i
Tyskland august 2012- juli 2013.
PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Vedtak: Godkjent

GJENUTNEVNELSE/NYE MEDLEMMER
Medlemmene i Kontaktpunktet er utnevnt for tre år fra 1. mars 2011 og kan gjenutnevnes for én periode. UD
er orientert om at Jan Erik Korssjøen og Elin M. Myrmel-Johansen ikke stiller som kandidater i ny periode. UD
orienterer NHO, LO og ForUM om å nominere nye kandidater. Sekretariatet oppfordret til å lage liste over
kvalifikasjoner/egenskaper som anses relevant i tilfelle vi blir spurt.
Vedtak: Tas til orientering

MØTEDATOER HØSTEN 2013
Vedtak:
Ordinære møter:
7. oktober kl. 12-14
18. november kl. 12-14
9. desember kl. 12-14
Peer Review:
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Jan Erik Korssjøen og Gro Granden kom med noen innspill i forkant av møtet.
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Vedtak: Tas til orientering. Det noteres hvem som ønsker å delta på hvilke møter/middager.
20. oktober (tidspunkt ikke satt. Uformell middag med Peer Review Team + deltakere). Sekretariatet dekker.
21. oktober kl. 08:30- 10 Introduksjonsmøte med Peer Review Teamet. Hans Petter Graver, Elin M. MyrmelJohansen og Jan Erik Korssjøen deltar.
21. oktober kl. 20:00 Middag med myndighetsrepresentanter, virkemiddelapparatet og PR-teamet.
Kontaktpunktet deltar ikke.
22. oktober kl. 17:30 Omvisning + forestilling i Operaen. Hans Petter Graver, Elin M. Myrmel-Johansen, Jan Erik
Korssjøen deltar.
23. oktober kl. 12:15-13:45 Avsluttende møte Peer Review Teamet. Hans Petter Graver, Jan Erik Korssjøen deltar.

FLYTTING
Finansdepartementet har sagt opp leieavtalen med UD for sekretariatet med virkning fra 1. januar 2014.
Vedtak: Sekretariatet i samråd med kontaktpunktet og UD finner et egnet nytt sted, fortrinnsvis samlokalisering
med en offentlig finansiert uavhengig og faglig relevant etat.

INNSPILL FRA UD
UD har etter sitt første møte med ny sekretariatsleder sendt epost om behov for rolleavklaring/synliggjøring av
kontaktpunktets uavhengighet. Sekretariatet utarbeidet svar i samråd med Hans Petter Graver .
Vedtak: Tas til orientering
Vedlegg 1: E-post fra UD og svar fra sekretariatet

PROJECT PLACE
Kort statusoppdatering om Project Place. Plug-in/App oppleves som å gjøre maskinen tregere. Project Place
Support opplyser at noen funksjoner kun er tilgjengelig med Plug-in, som å dra dokumenter ut og inn av
mapper, men at dokumenthåndtering skal fungere uansett (både opplasting og nedlasting, lese, redigere
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dokumenter og låse dokumenter mens man redigerer dem).
Vedtak: Opplæring i Project Place ved behov. Sekretariatet bruker Project Place til å sende bekreftelse på
møter 1 uke før møtet med agenda og informasjon om hvilke vedlegg som er oppdatert/viktige å forberede seg
på.

OVERSETTELSE AV OECDS RETNINGSLINJER – COMMENTARIES – TIL NORSK
UDs oversettelsesenhet har gitt beskjed om at de ikke kan prioritere å ferdigstille oversettelsen av
«commentaries» til norsk. Arbeidet er påbegynt. Ferdigstillelse av innleid oversetter vil koste anslagsvis 20-
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https://www.projectplace.no/funksjoner/enklere-dokumenthandtering/
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30.000 NOK. Det er dekning på inneværende budsjett for å prioritere dette, og sekretariatet har i samråd med
UDs oversettelsesenhet lyst ut minikonkurranse.
Vedtak: Tas til orientering

RESULTATER FRA ÅRETS BEDRIFTSUNDERSØKELSE
Rapport fra årets undersøkelse, som ble gjennomført av Norstat i mai/juni 2013, er under utarbeidelse.
Resultatene viser at kjennskapen til OECDs retningslinjer har holdt seg stabil blant de spurte bedriftslederne
siden i fjor. 6 av 10 kjenner til retningslinjene, mot 1 av 10 i 2011. Kjennskapen til kontaktpunktet er fremdeles
svært lav. Bedriftene har i ganske stor grad interne retningslinjer som dekker viktige områder i OECDs
retningslinjer. For eksempel har 9 av 10 bedriftene retningslinjer som dekker HMS og arbeidsforhold, mens 6 av
10 har retningslinjer som dekker menneskerettigheter. Samtidig er det behov for veiledning for å omsette
retningslinjene til praksis. Flere enn 1 av 3 bedriftsledere ser behov for veiledning i hvordan deres bedrift kan
bruke retningslinjene. Bedriftslederne foretrekker informasjon gjennom nettside/nyhetsbrev, medieoppslag og
e-læringsverktøy. Sekretariatet analyserer resultatene og vurderer oppfølgingstiltak.
Vedtak: Tas til orientering
KONKRETE SAKER
FORUM VS NBIM
17. oktober 2012 mottok det norske kontaktpunktet klage mot Norges Bank Investment Management (NBIM)
for ikke å ha tatt ansvar for god eierstyring og selskapsledelse. Klagen tar utgangspunkt i påstander om at NBIM
forventes i større grad å fremme høye sosiale og miljømessige standarder i sørkoreanske Posco gjennom
eierskapsutøvelsen. Da tilbud om dialog ikke førte frem, utredet kontaktpunktet hvordan NBIMs policy og
prosesser for eierskapsutøvelse ivaretar ansvaret for å respektere menneskerettigheter som institusjonell
investor/minoritetsaksjonær. Kontaktpunktet offentliggjorde slutterklæring i saken 27. mai 2013 og
konkluderte der med at NBIM brøt OECDs retningslinjer gjennom å unnlate å samarbeide med kontaktpunktet.
Kontaktpunktet fant at NBIM hadde gode retningslinjer og prosesser for å ivareta barns rettigheter, men
anbefalte NBIM å inkludere risiko for brudd på alle relevante menneskerettigheter i porteføljen til Statens
Pensjonsfond Utland i sin strategi og sine aktsomhetsvurderinger.
Kontaktpunktet orienterte om slutterklæringen på kontaktpunktenes Årsmøte i Paris 24. – 25. juni. På møtet
ble også et brev Norges Bank sendte til OECDs investeringskomité 21. juni delt ut, der de ber om å bli unntatt
fra å følge OECDs retningslinjer som minoritetsaksjonær. Finansdepartementet ba i et møte i Working Party on
Responsible Business Conduct om en klargjøring av hvordan OECDs retningslinjer gjelder blant annet for
statlige investeringsfond. Neste møte i Working Party on Responsible Business Conduct er 14. oktober. Hans
Petter Graver har som ledd i forberedelsene til sistnevnte møte skrevet notat om anvendelse av OECDs
retningslinjer på NBIM. Det ble sendt til OECD Working Party og Investment Division 12. september. Samme
dag sendte UD brev til OECDs Investeringskomité der de ber om klargjøring av hvordan retningslinjene gjelder
for statlige investeringsfond og der de uttrykker bekymring over det skjønn kontaktpunktene er gitt til å
fortolke retningslinjene.
Vedtak: Tas til orientering. Hans Petter Graver vurderer oppfølgingsbehov sammen med sekretariatet
Vedlegg 2: Kontaktpunktets notat av 12. sept. om anvendelsen av OECDs retningslinjer på NBIM sendt OECD
Working Party on Responsible Business Conduct og Investment Committee.
STØTTEKOMITÉEN FOR VEST-SAHARA VS SJØVIK AS
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Det norske kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv mottok 5. desember 2011 klage fra Støttekomitéen for
Vest-Sahara (SKVS) mot Sjøvik AS for brudd på OECDs retningslinjer i sin fiskerivirksomhet i Vest-Sahara. I sin
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første vurdering datert 8. mars 2012 besluttet kontaktpunktet å ta saken opp til behandling. Partene kom til
enighet og signerte en felles erklæring 2. juli 2013 etter mekling utført av tidligere høyesterettsdommer Lars
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Oftedal Broch på vegne av kontaktpunktet. Fordi meklingen var vellykket, har ikke kontaktpunktet undersøkt
påstandene i klagen. Kontaktpunktet understreker likevel på generelt grunnlag at skjerpet
aktsomhetsvurdering for menneskerettigheter anbefales for virksomheter som opererer i eller fra
konflktområder. Kontaktpunktet oppfordrer også selskapet til å søke råd hos personer med
menneskerettighetskompetanse om hvordan de bør vurdere risiko for brudd på menneskerettigheter knyttet
til virksomheten i Vest-Sahara.
Vedtak: Kontaktpunktet inviterer i tråd med sin slutterklæring partene til oppfølgingsmøte 15. mai 2014
Vedlegg 4: Partenes felleserklæring (tidligere oversendt)
Vedlegg 5: Kontaktpunktets slutterklæring (tidligere oversendt)
Vedlegg 6: Medieomtale (tidligere oversendt)

MULIG NY SAK
Vedtak: Tas til orientering

OECD OG KONTAKTPUNKT SKOORDINERING
OECDS KONTAKTPUNKTS PEER REVIEW - NORGE 2013
UD/Næringslivsseksjonen varslet i OECDs investeringskomiteen 16. oktober 2011 at det norske kontaktpunktet
gjerne ville evalueres i 2013 gjennom den frivillige «peer review» i OECD-systemet.
Sekretariatet har i tråd med offentlig anbudsregler utlyst oppdraget om bistand til evaluering på Doffin. Den
amerikanske tenke-tanken Shift, tilknyttet Harvard University, leverte det beste tilbudet på pris og kvalitet.
Shift har utført en spørreundersøkelse blant et utvalg av kontaktpunktets interessenter, og levert et utkast til
analyserapport som skal hjelpe peer review-teamet med å strukturere gjennomgangen 21. – 23. oktober.
Canada er utpekt til å lede delegasjonen av kontaktpunkter som skal delta i evalueringen, og teamet består for
øvrig av representanter fra Belgia, Colombia, Nederland og Storbritannia, samt fra OECD-sekretariatet. Mexico
og Ungarn deltar som observatører. Kontaktpunktet deltar under møter med peer review teamet hhv 21.
oktober og 23. oktober, samt er vertskap for middag og besøk i Operaen 22. oktober.
Vedtak: Merknader til background paper fra Shift notert
Vedlegg 7: Agenda (tidligere oversendt)
Vedlegg 8: Utkast background paper og vedlegg fra Shift, samt merknader fra sekretariatet

WORKING PARTY ON RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT, PARIS 14. OKTOBER
Vedtak: Hans Petter Graver deltar for kontaktpunktet. Sekretariatet deltar ved Kamilla H. Kolshus og Mari
Bangstad

3http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/csr/Kontaktpunktet/120306_Initial_Assessment_Sjovik_NSC
WS_FINAL.pdf
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Leid inn etter offentlig anbud arkivnr. 11/06129
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WORKSHOP FOR KONTAKTPUNKTENE, WIEN 25.-27. NOVEMBER
Avventer agenda.
Vedtak: Kommer tilbake til deltakelse når programmet er klart

KONTAKTPUNKTSMØTE I WIEN 29. NOVEMBER
Vedtak: Kontaktpunktet legger frem Peer Review-rapporten. Fra kontaktpunktet/sekretariatet deltar Hans
Petter Graver og Elin M. Myrmel-Johansen. Fra sekretariatet deltar Kamilla H. Kolshus, Amelie Lied Haga og
Mari Bangstad. Sekretariatet undersøker mulighetene for å få til et side-event torsdag 28. november om
ettermiddagen med det formål å presentere peer review-prosessen og hovedkonklusjonene i rapporten.

INFORMASJON FRA DET TYSKE KONTAKTPUNKTET
Tysklands kontaktpunkt informerte i juni 2013 om en klage de har tatt til behandling som berører ivaretakelse
av faglige rettigheter i datterselskaper til et tysk konsern, blant annet i Norge. Den delen av saken som gjelder
Norge er avvist. Kontakt med klagerne viste at klagerne er fornøyde med beslutningen og at den delen av
klagen som omtalte Norge var med som et eksempel på god praksis der sterke fagforeninger og velfungerende
institusjoner (Arbeidsretten) sikrer ansattes rettigheter i tilfredsstillende grad. Sekretariatet sendte etter
samråd med Hans Petter Graver en e-post og takket for informasjonen på vegne av kontaktpunktet.
Vedtak: Tas til orientering
Vedlegg 9: Brev fra det tyske kontaktpunktet (tidligere oversendt)

SAMARBEID MED DET BRASILIANSKE OG DET BRITISKE KONTAKTPUNKTET 27. JANUAR
2014
Brasil inviterer til oppfølging av samarbeidet om workshop i januar 2013, og har tentativt foreslått en
internasjonal workshop i Sao Paolo 27. januar 2014. Finanssektoren er mulig målgruppe.
Vedtak: Tas til orientering

MØTER







10. august 2013. Stand under speed-dating for stasjonssjefer og næringslivstopper. Sekretariatet ved
Amelie og Mari deltok.
26. august 2013. Møte med delegasjon fra Angola. Sekretariatet ved Kamilla, Amelie og Mari holdt
presentasjon.
13. september 2013. Møte med delegasjon fra Myanmar. Sekretariatet ved Kamilla og Mari holdt
presentasjon.
12-13. november 2013. Konferanse om OECDs retningslinjer i Århus. Hans Petter Graver deltar.
Sekretariatet inviterer de andre sekretariatene i Norden til et arbeidsmøte, tentativt 12. november. tar
initiativ til et nordisk sekretariatsmøte
2-4. desember 2013. FN-forum om næringsliv og menneskerettigheter

EVENTUELT
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