PROTOKOLL FRA MØTE 16. SEPTEMBER 2019 KL 10:00 - 12:30 - KONTAKTPUNKTET FOR
ANSVARLIG NÆRINGSLIV, STED: UTENRIKSDEPARTEMENTET, MØTEROM MK 4005.
Deltakere: Kontaktpunktsleder Frode Elgesem, Gro Granden, Beate Ekeløve-Slydal. Cathrine Dehli hadde meldt
forfall. Ola Mestad deltok på punkt 3.
Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa, Åse Sand, Bente Bakken og Rina Narasimhan.
1. PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 17. JUNI
Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 17. juni godkjennes.
2. ADMINISTRATIVT
2.1. FORBEREDELSER TIL KONTAKTPUNKTETS VIRK SOMHETSPLANLEGGING
Elgesem orienterte om forberedelser til Kontaktpunktets møte for virksomhetsplanlegging 31. oktober og om
mulige tema for diskusjon.
Det vises til mandat fra UD og NFDs til Kontaktpunktet, avsnitt om Kontaktpunktets virksomhet, punkt 2:
Økonomi og administrasjon: Kontaktpunktet rapporterer økonomisk og administrativt til
Utenriksdepartementet….. Kontaktpunktet skal utarbeide årlig virksomhetsplan og budsjett.
Utenriksdepartementet tildeler budsjettmidler basert på disse.
Vedtak: Elgesem og sekretariatet sender ut forslag til dagsorden for VP-seminar basert på diskusjon i møtet.
2.2. NYE RUTINER FOR RE ISEBESTILLING OG OPP GJØR.
Elgesem og Halsaa v/sekretariatet orienterte. DFØ overtar kontrollen av UDs reiseregninger som innebærer at
Kontaktpunktmedlemmer som reiser og hvor utgiftene skal belastes Kontaktpunkt ikke lengre skal skrive
manuelle reiseregninger, men benytte seg av selvbetjeningsløsning for honorarmottakere (Betalmeg –
selvbetjening på nett) hos DFØ eller via DFØ-appen på mobil.
3. BEHANDLING AV ENKELT SAKER
3.1. INDUSTRI ENERGI – DNO II
Ola Mestad orienterte om status 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

Ola Mestad orienterte om status for arbeidet med forarbeidelser før første vurdering.
Vedtak: Sekretariatet følger opp praktiske skritt for saksbehandling før første vurdering i tråd med
Kontaktpunktets prosedyreregler.
Elgesem deltok ikke på dette punktet.
4. KONTAKTPUNKTETS INFO RMASJONSARBEID
4.1. SURVEY OM BEDRIFTERS ARBEID MED ANSVARLIG NÆRINGSLIV
Elgesem og sekretariatet v/Narasimhan informerte om status.
Formålet med surveyen er å undersøke bedrifters etterlevelse av OECDs retningslinjer og behov for veiledning
fra Kontaktpunktet for å etterleve disse.
Resultatene av undersøkelsen vil være sentral for innrettingen av Kontaktpunktets arbeid med veiledning
fremover.
4.2. SEMINAR OM NÆRINGSUTVIKLING O G URFOLKS RETTIGHETE R 5.-6. JUNI 2019, KARASJOK
Slydal og sekretariatet v/Halsaa orienterte om seminaret som ble arrangert i samarbeid med Norges institusjon
for menneskerettigheter – NIM – i Karasjok 5.-6. juni. Det ble et svært vellykket seminar med en rekke
interessante diskusjoner.
Se nettsak om lansering av veileder og seminaret her: https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/veilederfor-interessentdialog-i-utvinningssektoren-pa-samisk-og-norsk/.
Det vil bli utarbeidet en felles rapport fra NIM og Kontaktpunktet.
Vedtak: Kontaktpunktet følger opp med NIM hvordan erfaringene fra møtet kan videreføres. Kontaktpunktet
vurderer hva som er hensiktsmessig oppfølging av spørsmål som kom opp angående Jijnjevaerie Sameby og
Statkraft.
4.3. INFORMASJONSFILM OM OECDS RETNINGSLINJ ER OG KONTAKTPUNKTET
Elgesem og sekretariatet v/Bakken informerte om arbeid med å lage en kort informasjonsfilm om OECDs
retningslinjer og Kontaktpunktet.
4.4. KONTAKTPUNKTETS KU RS I ANSVARLIG NÆRIN GSLIV OG AKTSOMHETSV URDERINGER.
Dehli og sekretariatet v/Sand orienterte. Ny kursrunde for bedrifter startet 26. august. God og aktiv deltakelse
av en bredt sammensatt gruppe bedrifter. Workshop 2 og 3 fortsetter utover høsten. Gro Granden
understreket behovet for å gi god informasjon om faglige rettigheter.
4.5. KOMMENDE KURS, S EMINARER OG AKTIVITE TER I REGI AV KONTAK TPUNKTET
Elgesem og sekretariatet informerte.



Avhengig av personalsituasjonen i sekretariatet, planlegges det ny kursrunde våren 2020 i ansvarlig
næringsliv og aktsomhetsvurderinger. Mulig ny målgruppe – virkemiddelapparatet.
Ny kurs for bedrifter i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger planlegges med oppstart høst
2020.






Kontaktpunktet vil holde halvdagskurs i regi av NHO for deres medlemmer om ansvarlig næringsliv 22.
oktober. Pilot med mulighet for å videreføre i NHOs regioner.
Lansering av OECDs veileder for bankers utlånsvirksomhet (når den er klar, trolig oktober/november)
Fokus på tekstilnæringen: etablere referansegruppe med relevante bedrifter mm, med mål om å
organisere sidepanel på OECDs forum for ansvarlig tekstilnæring februar 2020.
Planer for alumniordning for bedrifter og deltakere fra Kontaktpunktets kurs.

Vedtak: Kontaktpunktet ber sekretariatet følge opp kurs og aktiviteter i tråd med diskusjon i møtet.
Behandlingene av forslaget om alumniordning utsettes.
5. OECD OG KONTAKTPUNKT ORDNINGEN
5.1. MØTER I REGI AV OECD
Elgesem og sekretariatet v/Halsaa orienterte fra NCP network meeting 19. – 20 juni.
Neste møte i OECD er 5. -7. november, som vil være møte i WPRBC og NCP network meeting. Elgesem og
sekretariatet planlegger deltakelse. Kontaktpunktets medlemmer ble oppfordret til å delta.
5.2 FNS FORUM FOR NÆRINGSLIV OG MENNESKERETTIGHETER 25. – 27. NOVEMBER
Tema for årets forum er: "Time to act: Governments as catalysts for business respect for human rights”.
Kontaktpunktet undersøker muligheten for å bidra til å arrangere et sidepanel. Elgesem og sekretariatet
planlegger deltakelse. Kontaktpunktets medlemmer ble oppfordret til å delta. Påmelding bør skje snarlig pga
begrensede plasser. Les mer om program her.
6. EVENTUELT
A. KONTAKTPUNKTETS INNS PILL OM ANSVARLIG NÆ RINGSLIV TIL EKSTERN E
Elgesem informerte om pågående prosesser der Kontaktpunktet har gitt innspill. Gro Granden beklaget sterkt
at dette skjedde uten at Kontaktpunktet var tilstrekkelig informert.
B. KOMMENDE ARRANGEMENT
Kommende møter i Kontaktpunktet:
Tors 31. oktober – virksomhetsplanlegging
Mandag 2. desember

Andre møter:
5.– 7. november: OECD WPRBC og NCP network meeting, Paris.
25. – 27. November: UN forum on business and human rights, Genève

Ved behov kalles det inn til ekstra møter i Kontaktpunktet.

