DAGSORDEN MØTE 2. MARS 2020 KL 10:00 - 12:30 - KONTAKTPUNKTET FOR ANSVARLIG
NÆRINGSLIV, STED: UTENRIKSDEPARTEMENTET, MØTEROM KG9 415.
Deltakere: Kontaktpunktsleder Frode Elgesem, Cathrine Dehli, Gro Granden og Beate Ekeløve-Slydal. Gro
Granden hadde forfall.
Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa, Åse Sand og Bente Bakken.
1. PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 13. JANUAR 2020
Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 13. januar er godkjent.
2. BEHANDLING AV ENKELT SAKER
2.1. ENKELTSAK AV 16. DESEMBER
Elgesem innledet om ny enkeltsak mottatt 16. desember. Partene har blitt forelagt spørsmål om habilitet og
har ikke hatt innvendinger mot at Beate Ekeløve-Slydal deltar i behandlingen. Klager har bidratt med noe
tilleggsinformasjon. Selskapet har sendt sitt tilsvar. Kontaktpunktet har leid inn bistand fra Kristel Tonstad for
saksbehandling av klagesaken, som deltok på møtet.
Vedtak: I tråd med drøftinger i møtet følger sekretariatet opp forberedelsene til første vurdering i saken.
Habilitetsspørsmål er avklart og partene har ingen innsigelser på deltakelse fra noen av medlemmene av
Kontaktpunktet til behandlingen.
Bente Bakken deltok ikke i behandling av denne saken.
2.2. INDUSTRI ENERGI – DNO II
Elgesem innledet. Kontaktpunktets slutterklæring og pressemelding ble publisert 10. februar. I etterkant har
DNO varslet om at de muligens vil sende en klage til OECD på Kontaktpunktets håndtering av klagesaken.
Sekretariatet har varslet OECD-sekretariatet og UD om dette. Kontaktpunktet sender rutinemessig ut skjema
for evaluering av Kontaktpunktets arbeid i klagesaker, og vil også gjøre dette nå. Til informasjon svarte ikke
DNO på evalueringsskjema i forrige klagesak.
Vedtak: Kontaktpunktet følger med om det blir noen eventuell oppfølging fra DNO. Det sendes etterhvert ut
standard evalueringsskjema til partene angående kontaktpunktets håndtering av klagesaken.
2.3. ENKELTSAK 20. MARS 2019
Dette dagsordenpunktet blir behandlet i et separat møte senere i måneden med leder av behandlingen av
klagen, Ola Mestad.

2.4. ENKELTSAK TIL KONTAKTPUNKTET I SVE ITS ANGÅENDE NORGE S OM STØTTE-NCP
Elgesem innledet. Kontaktpunktet i Sveits har mottatt en klagesak der de ber Norge være støtte-NCP, angående
forholdene i Norge knyttet til klagen. Sveits NCP har bedt om noe bakgrunnsinformasjon, og vi har oversendt et
notat til Sveits NCP. Sveits NCP jobber nå med utkast til første vurdering som vil sendes til Norge for
gjennomsyn.
Vedtak: Det norske kontaktpunktet samarbeider med Sveits’ kontaktpunkt i denne enkeltsaken, og bistår
med utveksling av informasjon til første vurdering i saken.
3. KONTAKTPUNKTETS INFO RMASJONSARBEID
3.1. UNDERSØKELSE OM BEDRIFTERS ARBEID MED ANSVARLIG NÆRIN GSLIV
Elgesem og sekretariatet ved Halsaa orienterte. Endelig rapport fra kvantitativ og kvalitativ undersøkelse ble
ferdigstilt 26. februar. Sentio vil innlede på neste møte i Kontaktpunktet om resultatene i undersøkelsen. Det
foreslås at undersøkelsen lanseres på et felles seminar med Kontaktpunktet og Amnesty Norge, der Amnesty
også legger frem sin næringslivsundersøkelse.
Vedtak: Kontaktpunktet legger frem undersøkelsen i et felles arrangement med Amnesty Norge, der
Amnesty legger frem resultater fra sin næringslivsundersøkelse. Kontaktpunktet følger opp resultater fra
egen undersøkelsen i sitt arbeid med ansvarlig næringsliv.
3.2. HØRINGSINSPILL TIL FORSLAG TIL ETIKKINFORMASJONSLOV
Dehli og Ekeløve-Slydal innledet. Det vises til Etikkinformasjonsutvalgets forslag til lov om virksomheters
åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger. Forslaget er sendt på høring med
frist 23. mars. Kontaktpunktet planlegger å sende høringsinnspill.
Vedtak: Basert på drøftelser i møtet, utarbeider sekretariatet et forslag til høringsinnspill til lovforslaget fra
Etikkinformasjonsutvalget, som sendes på sirkulasjon til Kontaktpunktmedlemmene.
3.3. ÅRSRAPPORT 2019
Elgesem og sekretariatet ved Bakken innledet. Årsrapporten er under utarbeidelse og planlegges ferdigstilt
medio mars, med lansering i Kontaktpunktets dialogmøte 28. april. Parallelt jobbes det med å utarbeide en
digital årsrapport.
3.4. KONTAKTPUNKTETS KURS FOR BEDRIFTER – EVALUERING AV KURS 2019
Elgesem og Sand orienterte. Deltakerne på Kontaktpunktets kurs har gitt gode tilbakemeldinger på kurset, og
gitt konkrete forslag til endringer og forbedringer. Kontaktpunktet planlegger igangsetting av nye kurs høsten
2020, avhengig av ressurser i sekretariatet.
Vedtak: Sekretariatet følger opp innspill fra kursdeltakernes evaluering og fra diskusjon i
Kontaktpunktmøtet, og viderefører høstens kurs med tidligere kursmal med noen oppdateringer.
3.5. OECDS FORUM FOR AKTSOMHETSVURDERINGER I SKO- OG TEKSTILBRANSJEN 11.-13.
FEBRUAR 2020
Bakken orienterte om årets tekstilforum. Hovedtema var aktsomhetsvurderinger i en skiftende kontekst.
Sekretariatet planlegger et oppfølgingsarrangement i Norge i samarbeid med Virke og Norwegian Fashion Hub.

3.6. KONTAKTPUNKTETS ÅRLIGE DIALOGMØTE OG SEMINAR OM KLAGEORDNINGEN 28 . APRIL
2020.
Kontaktpunktordningen har 20-års jubileum i år, og det planlegges en markering av dette på Kontaktpunktets
årlige dialogmøte med forslag til følgende program:

-

-

-

-

Del I: 09:00 - 12:00 – Kontaktpunktets dialogmøte og 20-års jubileum for Kontaktpunktordningen
Innledning fra Kontaktpunktets leder
Kontaktpunktets informasjonsfilm lanseres
Hvordan arbeider NHO, LO, FORUM for å fremme ansvarlig næringsliv og OECDs retningslinjer, ris og
ros til Kontaktpunktets arbeid
o v/ representanter fra partene som nominerer medlemmer til Kontaktpunktet: NHO, LO og
sivilsamfunnet ved ForUM
o en bedrift representert ved Roar Haugland fra Scatec Solar
Innlegg fra Kalle Moene
Presentasjon av Kontaktpunktets undersøkelse om bedrifters arbeid med ansvarlig næringsliv
(Paneldebatt om OECDs retningslinjer og Kontaktpunktet?)
Markering av Kontaktpunktordningens 20-års jubileum:
o Lansering av publikasjon med samling av noen banebrytende klagesaker behandlet av
kontaktpunkt
o Lansering av rapport om hvilken avtaler om oppreisning og kompensasjon (remedy) som
Kontaktpunktordningen kan og har fått til.
Del II: 13:00 - 15:30: Lukket seminar om Kontaktpunktets klageordning for deltakere fra
fagforeninger og sivilt samfunn
Kort om OECDs retningslinjer
Hva kan man forvente som resultat i en klagesak:
o Dialog og mekling som kan gi avtale mellom partene om oppreisning og eventuell
kompensasjon (remedy)
o Der partene ikke oppnår enighet, slutterklæring fra Kontaktpunktet med anbefalinger til
selskapet
Hva kreves for å sende inn en klage?
Hva skal til for at Kontaktpunktet tar en klage til behandling
Fordeler og ulemper med Kontaktpunktets klageordningen.

Vedtak: Sekretariatet følger opp innspill i diskusjon om program og innledete til møtet 28. april og
videreutvikler program i tråd med dette.
4. EVENTUELT
A.

NYE ARBEIDSOPPGAVER FOR KONTAKTPUNKTMEDLEM

Cathrine Dehli informerte om at hun går over i ny jobb. Det vil ikke innebære noen endringer for hennes rolle
som medlem av Kontaktpunktet.
B.

KOMMENDE ARRAN GEMENT

Kommende møter i Kontaktpunktet:
3. mars – møte om klagesak
23. mars
28. april: dialogmøte 9-12, seminar om klageordningen 12-15.30

29. april
25. mai
Møter i OECD Paris og Nordisk-baltisk NCP-møte:
12. -13. mai: Nordisk baltisk NCP-møte København
16.-17. juni: OECD globalt forum RBC
18. juni: NCP nettverksmøte OECD Paris
Ved behov kalles det inn til ekstra møter i Kontaktpunktet.

