PROTOKOLL MØTE 23. MARS 2020 KL 10:00 - 12:30 - KONTAKTPUNKTET FOR ANSVARLIG
NÆRINGSLIV, STED: AVHOLDT PÅ SKYPE/TLF PGA COVID-19.
Deltakere: Kontaktpunktsleder Frode Elgesem, Gro Granden, Cathrine Dehli, Gro Granden og Beate EkeløveSlydal. Ola Mestad deltok under behandling av sak 3.2.
Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa, Åse Sand og Bente Bakken. Kristel Tonstad deltok under
behandling av sak 3.1.
1. PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 2. MARS 2020
Vedlegg: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 2. mars.
Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 2. mars er godkjent.
2. KONTAKTPUNKTETS VIRK E
Elgesem innledet til diskusjon om Kontaktpunktets profil i dagens situasjon. Vi har spesielle dager der både
næringslivet og arbeidstakere står overfor store og uoversiktlige utfordringer – konsekvensene vil antageligvis
føles i lang tid fremover. Hvordan skal Kontaktpunkts profil og innsats være i denne perioden? Skal vi ta hensyn
til dette ved valg av tidspunkt for publisering av første vurdering i klagesaker? Hvordan kan vi utarbeide
budskap tilpasset situasjonen med koronasmitte og økonomisk krise? Hvordan motvirke at krisen medfører
tilbakeskritt for statens og virksomhetenes arbeid med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv?
Og: hvordan opprettholde Kontaktpunktets virksomhet i en periode uten muligheter til å samle folk til fysiske
møter? Vi hadde opprinnelig planlagt en rekke seminarer og kurs, som vi må vurdere, bl.a. lansering av
årsrapport med dialogmøte 28. april, felles lansering sammen med Amnesty av undersøkelse om ansvarlig
næringsliv, informasjonsfilm om Kontaktpunktet, klageseminar, kurs for virkemiddelapparatet mm.
Utkast til vedtak: Kontaktpunktet fortsetter sin egen virksomhet som planlagt så langt det lar seg gjøre,
herunder med møter som fastlagt. Dialogmøtet og lansering av årsrapport 28. april utsettes foreløpig ikke,
og sekretariatet undersøker om det kan skje i en annen form, webinar eller lignende. Lansering av
undersøkelse sammen med Amnesty utsettes. Planlegging av andre kurs og seminar fortsetter men
gjennomføring utsettes inntil videre. Klagesaker behandles som normalt, men med utvidede frister for
partene ved behov. Kontaktpunktet vil ha en dialog med NHO og LO vedrørende betydningen av
koronakrisen for arbeidet med ansvarlig næringsliv.
3. BEHANDLING AV ENKELT SAKER
3.1. ENKELTSAK AV 16. DESEMBER
Elgesem innledet.

Vedtak: I tråd med Kontaktpunktets drøftinger følger sekretariatet opp praktiske steg i klageprosessen.
3.2. ENKELTSAK 20. MARS 2019
Ola Mestad innledet. Kontaktpunktets utkast til første vurdering er behandlet av Frankrikes NCP med noen
mindre forslag til endringer.
Vedtak: Kontaktpunktet drøftet utkast til første vurdering og anbefalingene for veien videre. Sekretariatet
innarbeider endringer og oversender utkast til første vurdering til partene i saken, med mulighet for å
komme med faktuelle endringer.
Frode Elgesem deltok ikke under behandlingen av denne saken.
3.3. ENKELTSAK TIL KONT AKTPUNKTET I SVEITS ANGÅENDE NORGE SOM STØTTE-NCP
Elgesem innledet. Kontaktpunktet i Sveits har utarbeidet utkast til første vurdering, og ba Norge se særlig på
punkt 6. Kontaktpunktet drøftet særlig spørsmålet om rollefordeling mellom det sveitsiske og norske
kontaktpunktet, og har innspill til pkt. 6 i utkastet.
Vedtak: Det norske Kontaktpunktets innspill oversendes til Sveits NCP.
4. KONTAKTPUNKTETS INFO RMASJONSARBEID
4.1. UNDERSØKELSE OM BEDRIFTERS ARBEID MED ANSVARLIG NÆRIN GSLIV
Dette agendapunktet ble utsatt til neste møte.
4.2. HØRINGSINSPILL TIL FORSLAG TIL ETIKKINFORMASJONSLOV
Elgesem innledet. Utkast til høringsinnspill er sendt medlemmene på e-post. Høringsfrist er 23. mars.
Vedtak: Basert på drøftelser i møtet, utarbeides ferdigstilt høringsinnspill som sirkuleres på e-post og
deretter oversendes BFD.
4.3. ÅRSRAPPORT 2019, LANSERING OG DIALO GMØTE 28 APRIL. UTSE TTES?
Elgesem innledet. Årsrapporten er ferdigstilt og klart til lansering. Det vises til diskusjon under dagsorden punkt
2. Kontaktpunktordningen har 20-års jubileum i år, og det var planlagt en lansering av årsrapport 28. april med
et dialogmøte, der det også ville være en markering av Kontaktpunktordningens 20-års jubileum. Dialogmøte
skulle etterfølges av et lukket seminar om klagebehandling.
Til dialogmøte hadde vi fått bekreftet deltakelse på høyt nivå fra LO, NHO og Forum (Are Tomasgard, LO, Mari
Sundli Tveit, NHO, Kathrine Sund-Henriksen, ForUM) og det var planer om å invitere Kalle Moene for innlegg og
UD/NFD til å delta i panel sammen med ovennevnte. Kontaktpunktet drøftet egnet lansering av årsrapport.
Vedtak: Dialogmøtet utsettes foreløpig ikke. Sekretariatet følger opp med undersøkelser av mulige webbaserte former for dialogmøtet og lansering av årsrapport.
5. EVENTUELT
A.

KOMMENDE ARRANGEMENT

Kommende møter i Kontaktpunktet: OBS – må avholdes på Skype inntil videre. Ved behov kalles det inn til
ekstra møter i Kontaktpunktet.
28. april: dialogmøte 9-12, seminar om klageordningen 12-15.30 TBC
29. april – på Skype
25. mai
12-13 mai: Nordisk-baltisk NCP-møte - Utsatt til høsten 2020
16.-17. juni: OECD globalt forum RBC
18. juni: NCP nettverksmøte OECD Paris

