PROTOKOLL MØTE 13. JANUAR 2020 KL 13:00 - 15:30 - KONTAKTPUNKTET FOR
ANSVARLIG NÆRINGSLIV, STED: UTENRIKSDEPARTEMENTET, MØTEROM KG9 415.
Deltakere: Kontaktpunktsleder Frode Elgesem, Gro Granden, Cathrine Dehli, Gro Granden og Beate EkeløveSlydal.
Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa, Åse Sand, Bente Bakken og Rina Narasimhan.
1. PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 2. DESEMBER 2019
Protokoll fra møtet i Kontaktpunktet 2. desember ble godkjent på e-post-sirkulasjon. Gro Granden ba i møtet
om å få protokollført at hun hadde stilt spørsmål til punkt 3.1. «Survey om bedrifters arbeid med ansvarlig
næringsliv» om det i undersøkelsen ble skilt mellom konsern og underkonsern».
Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 2. desember endres med tillegg på punkt 3.1. «Survey om
bedrifters arbeid med ansvarlig næringsliv» Gro Granden stilte spørsmål om det i undersøkelsen ble skilt
mellom konsern, underkonsern og datterselskap. Med dette er protokoll godkjent.

2. ADMINISTRATIVT
2.1. KONTAKTPUNKTETS VIRKSOMHETSPLAN
Elgesem orienterte. Kontaktpunktet avholdt årlig møte med Utenriksdepartementet 10. desember. Inviterte til
møtet var også de andre departementene som står bak Mandat til Kontaktpunktet, dvs. NFD, Fin og ASD. NFD
deltok på møtet.
I møtet med UD ble det anmodet om noen klargjøringer i teksten til virksomhetsplan. Kontaktpunktet drøftet
gjennomgikk disse formuleringene og gjorde noen mindre endringer. Kontaktpunktet understreket at de er en
uavhengig instans og som utgangspunkt ikke underlagt de begrensninger embetsverket har i sin utadrettede
virksomhet.
Kontaktpunktet drøftet oppfølgingspunktene fra møtet med UD hva gjelder Kontaktpunktets budsjett,
ressurser for sekretariatet, honorar for Kontaktpunktmedlemmene og mulig utvidelse av antall medlemmer og
Norges engasjement i OECDs WPRBC og byrået for WPRBC.
Utkast til vedtak: Sekretariatet sender oppdatert Virksomhetsplan til UD. Sekretariatet følger opp med UD
oppfølgingspunkter fra årsmøtet med UD.
3. BEHANDLING AV ENKELT SAKER
3.1. NY ENKELTSAK AV 16. DESEMBER

Elgesem innledet om ny enkeltsak mottatt 16. desember. Kontaktpunktet drøftet mulige habilitetsspørsmål i
Kontaktpunktet og sekretariatet drøftes. Ekeløve-Slydal, Sand og Bakken har levert erklæringen om
habilitetsspørsmål. Det ble besluttet at partene blir forelagt informasjon om Ekeløve-Slydal
Kontaktpunktet tar Bakkens erklæring om inhabilitet til etterretning, og Bakken vil ikke være involvert i
klagesaken fremover. Kontaktpunktet mener det ikke er noe som tilsier at Sand skal være inhabil.
Kontaktpunktet gjennomgikk de faktiske forhold i saken for å planlegge neste skritt.
Utkast til vedtak: Kontaktpunktet foretok en foreløpig drøfting av saken og habilitetsspørsmål. Partene vil bli
forelagt en redegjørelse om habilitet fra Ekeløve-Slydal. Kontaktpunktet vil deretter ta endelig stilling til
hennes habilitet. Bakken fra sekretariatet vil ikke være involvert i klagesaken fremover.
Ekeløve-Slydal og Bakken deltok ikke på behandlingen av denne saken.
3.2. INDUSTRI ENERGI – DNO II
Sekretariatet ved Halsaa orienterte om siste utkast til slutterklæring.
Utkast til vedtak: I tråd med drøftelser i møtet utarbeider sekretariatet siste utkast til slutterklæring med
mål om publisering i månedsskifte januar/februar.
Elgesem deltok ikke på dette punktet da han var mekler i forrige klagesak med DNO.
3.3. ENKELTSAK 20. MARS 2019
Sekretariatet ved Halsaa og Sand orienterte om status for arbeidet med forarbeidelser for første vurdering.
Forslag til vedtak: I tråd med drøftelser i møtet, følger sekretariatet opp videre steg i saksbehandlingen.
Elgesem deltok ikke på dette punktet.
4. KONTAKTPUNKTETS INFO RMASJONSARBEID
4.1. SURVEY OM BEDRIFTERS ARBEID MED ANSVARLIG NÆRINGSLIV
Elgesem og sekretariatet ved Halsaa informerte om status. Sentio har levert resultatene i kvantitativ
undersøkelse, og planlegger dybdeintervju. Kontaktpunktet drøftet hvordan kategoriene for utvalg av selskaper
vil fremkomme i undersøkelsen. Planen er å presentere resultatet fra undersøkelsen senest på Kontaktpunktets
årsmøte i april.
Utkast til vedtak: Sekretariatet følger opp temaene som kom opp i møtet med Sentio.
4.2. NYERE UTVIKLING PÅ OMRÅDET ANSVARLIG N ÆRINGSLIV
Elgesem innledet. Etikkinformasjonsutvalget la fram sin rapport 28.11, med forslag om lov om virksomheters
åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger. Forslaget er sendt på høring med
frist 23. mars.
Utkast til vedtak: Basert på innspill fra Kontaktpunktet, utarbeider sekretariatet et forslag til høringsinnspill
til lovforslaget fra Etikkinformasjonsutvalget.
4.3. ÅRSRAPPORT 2019 – FORSLAG TIL HOVEDLINJER

Elgesem og sekretariatet ved Bakken innledet om forslag til hovedlinjer for Kontaktpunktets årsrapport for
2019.
4.4. PRIORITERINGER AV EKSTERNE ARRANGEMENT VÅREN 2020
Elgesem og sekretariatet ved Halsaa innledet. Det vises til satsingsområder i Kontaktpunktets virksomhetsplan.
I lys av sekretariatets ressurssituasjon og pågående behandling av klagesaker, ble det bedt om innspill på
prioriteringer for følgende planer om eksterne arrangement våren 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Årsmøte og 20-årsmarkering av kontaktpunktordningen 29. april
Lansering av OECDs finansveileder
Kurs for virkemiddelapparatet
Lansering av informasjonsfilm om Kontaktpunktet
Lansering av resultat for undersøkelse om ansvarlig næringsliv
Utarbeide dilemmasamling og case-samling
Igangsetting av alumniordning
Arrangement med informasjon om Kontaktpunktets klageordning med sivilt samfunn og
fagforeninger
Arrangement om ansvarlighet i tekstilbransjen i tilknytning til OECDs tekstilforum i februar
 Andre arrangement

Kontaktpunktet drøftet prioritering for arbeidet, og gitt de ressursene sekretariatet har p.t., anbefalte de å
prioritere arbeid med nr 1, 8, 4, 5 og 6, i tillegg til å følge opp muligheten for deltakelse på paneldebatt i regi av
filmfestival om menneskerettigheter «Human», og øvrige arrangement når ressursene tillater det.
Vedtak: Sekretariatet vil avhengig av ressurssituasjonene følge opp arrangement i tråd med prioriteringer fra
Kontaktpunktet.
5. EVENTUELT
Granden innledet om muligheten for at Kontaktpunktet igangsetter en utredning selskapenes ansvar i henhold
til UNGP og OECDs retningslinjer for å betale erstatning til ofre for krenkelser.
Utkast til vedtak: Kontaktpunktet ønsker at det tas initiativ til en utredning om selskapenes ansvar for å
betale erstatning. Saken følges opp på neste møte i Kontaktpunktet.
A.

KOMMENDE ARRANGEMENT

Kommende møter i Kontaktpunktet:
13. januar
24. februar
23. mars
28.april: Dialogmøte og lansering av årsrapport 9-12, 12:30-15 seminar om OECDs retningslinjer og
klageordningen
29. april
25. mai
Møter i OECD Paris
3.–4. mars: møte i WPRBC
16.-17. juni: OECD globalt forum RBC
18.-19. juni: NCP nettverksmøte
Ved behov kalles det inn til ekstra møter i Kontaktpunktet.
Vedlegg: Møtekalender 2020

