DAGSORDEN MØTE 29. APRIL 2019 KL 10:00 - 11:30 - KONTAKTPUNKTET FOR
ANSVARLIG NÆRINGSLIV, STED: UTENRIKSDEPARTEMENTET, MØTEROM KG 415.
Deltakere: Kontaktpunktsleder Frode Elgesem, Gro Granden, Beate Ekeløve-Slydal. Cathrine Dehli hadde meldt
inn forfall.
Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa, Bente Bakken. Åse Sand hadde forfall.
1. PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 25. FEBRUAR 2019
Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 25. februar 2019 godkjennes.
2. NY SAMMENSETNING AV KONTAKTPUNKTET
Elgesem innledet om den nye sammensetning av Kontaktpunktet fra 1. mars. 2019, om roller, arbeid fremover,
kommunikasjon, møter og fremme av retningslinjene. Kontaktpunktet drøftet disse sakene og kom med forslag
til prioriteringer og sentrale saker.
3. BEHANDLING AV ENKELT SAKER
3.1. INDUSTRI ENERGI – DNO II
Mestad deltok på dette punktet da han har fått i oppgave å lede klagesaken for Kontaktpunktet. Mestad
orienterte om arbeidet med utredning og utkast til slutterklæring.
Elgesem deltok ikke på dette punktet da han var mekler i forrige klagesak.
3.2. NY ENKELTSAK
Mestad deltok på dette punktet da han har fått i oppgave å lede klagesaken for Kontaktpunktet. Mestad og
sekretariatet v/Halsaa orienterte om prosessen ved ny klagesak. I tråd med Kontaktpunktets prosedyreregler
innebærer første trinn av behandlingen at det skal gjøres en vurdering av habilitetsspørsmål og hvordan
behandlingen skal koordineres med andre berørte kontaktpunkt. Det vises til protokoll fra møte av 9. april, der
Frode Elgesems erklæring om habilitet ble fremlagt. Gro Granden tar denne erklæringen til etterretning.
Flertallet av de tilstedeværende kontaktpunktmedlemmene konkluderte med at Frode Elgesem ikke kan delta i
behandling av saken, og at Ola Mestad kan lede behandling av saken. Det ble besluttet å sende e-post med
spørsmål til berørte Kontaktpunkt med spørsmål om selve klagen og om prosessen for behandling av klagen.
Vedtak: Sekretariatet følger opp praktiske skritt for saksbehandling før første vurdering i tråd med
Kontaktpunktets prosedyreregler. Protokoll fra møtet 9. april publiseres etter at første vurdering i
klagesaken er publisert.
Elgesem deltok ikke på dette punktet.

4. KONTAKTPUNKTETS INFO RMASJONSARBEID
4.1. OPPSTARTSMØTE FOR KONTAKTPUNKTET I UTENRIKSDEPARTEMEN TET
Elgesem innledet om møtet. Møtet var ledet av Katja Nordgaard med deltakelse fra NFD og FIN. Møtet var
preget av god dialog mellom departementet og Kontaktpunktet og støtte til Kontaktpunktets arbeid.
4.2. KONTAKTPUNKTETS ÅRSRAPPORT – LANSERING OG DIALOGMØTE 8. APRIL
Elgesem innledet. Det var god deltakelse på Kontaktpunktets dialogmøte og lansering av årsrapport 8. april.
Det kom flere innspill til Kontaktpunktets arbeid.
4.3. OECDS KOMMENDE VEILE DER FOR FINANS – BANKERS UTLÅNSVIRKSOMHET
Elgesem orienterte om veilederen. OECD inviterte til webinar 26. mars. En rekke norske banker deltok. Når
veilederen blir ferdigstilt, planlegger Kontaktpunktet lansering i samarbeid med finansnæringen.
4.4. SAMARBEID MED NIM, O G SURVEY OM BEDRIFTERS BEHOV FOR INFORMASJON OG
VEILEDNING OM ANSVAR LIG NÆRINGSLIV
Elgesem orienterte om utfall av prosessen for nærmere samarbeid med NIM, og konkret om forslag om
undersøkelse om hva slags informasjon og veiledning bedrifter har behov for.
Vedtak: Sekretariatet følger opp med NIM og igangsetter studie basert på innspill fra diskusjon i
kontaktpunktmøtet og fra NIM.
4.5. SEMINAR FOR NORDISK-BALTISKE KONTAKTPUNKT 20.-21. MAI
Elgesem og sekretariatet v/Halsaa innledet. Kontaktpunktet arrangerer seminar for nordisk-baltiske
kontaktpunkt 20.-21. mai, med formål å styrke kontaktpunktordningen. Fokus vil være fagfellelæring om å
fremme aktsomhetsvurderinger og håndtere klagesaker. Det vil også inviteres inn eksperter fra finansnæringen
og tekstilbransjen, for å sette søkelys på aktsomhet i disse bransjene og OECDs veiledere for finans og tekstil.
Det vil også være fokus på arbeidstakerrettigheter med ekspert fra LO. Statssekretær Hagen vil åpne
konferansen.
Kontaktpunktmedlemmene ble oppfordret til å delta på hele eller deler av arrangementet.
4.6. SEMINAR OM NÆRINGSUTV IKLING OG URFOLKS RE TTIGHETER 5. -6. JUNI 2019, KARASJOK
Sekretariatet v/Halsaa orienterte om planer for seminar i samarbeid med Norges institusjon for
menneskerettigheter – NIM 5.-6. juni. Slydal, Halsaa, Bakken og Ola Mestad vil delta.
4.7. KONTAKTPUNKTETS KU RSVIRKSOMHET
Elgesem og sekretariatet v/Halsaa og Sand orienterte om kommende kurs og seminarer, og forespørsler om
følgende kurs:





Elgesem og Halsaa holder kurs med NFD i aktsomhetsvurderinger for statseide bedrifter 13. mai.
Det er dialog mellom UD, Kontaktpunktet og NHO om kurs i ansvarlig næringsliv for NHOs bedrifter.
Kontaktpunktet igangsetter nye kursrekker i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger med
oppstart 26. august.
Andre forespørsler om kurs og veiledning (bl.a. fra Difi).

Vedtak: Kontaktpunktet noterer seg økt etterspørsel for Kontaktpunktets kompetanse og tilbud om kurs
og veiledning på ansvarlig næringsliv. Angående kontaktpunktets egne kurs med oppstart 26. august, vil
sekretariatet følge opp planen for videreføring av kurs i tråd med anbefalinger i diskusjonen i møtet.
4.8. KOMMENDE MØTER I REGI AV OECD
Elgesem orienterte. Kontaktpunktmedlemmene ble oppfordret til å vurdere deltakelse på følgende møter:
12. – 13. juni: OECDs globale forum for ansvarlig næringsliv, Bangkok, Thailand.
19. – 20. juni: OECD NCP network meeting, Paris.
5. EVENTUELT
A. KOMMENDE ARRANGEMENT
Kommende møter i Kontaktpunktet:
27. mai. Kontaktpunktmøte NB - flyttet til 11. juni
Andre møter:
20.-21. mai: Kontaktpunktet arrangerer seminar for nordisk-baltiske kontaktpunkt i Oslo.
5.-6. juni: Seminar om næringsutvikling og urfolks rettigheter i Karasjok.
12.-13. juni: OECDs globale forum for ansvarlig næringsliv, Bangkok, Thailand.
19.-20. juni: OECD NCP network meeting, Paris.

Ved behov kalles det inn til ekstra møter i Kontaktpunktet.

