PROTOKOLL MØTE 25. MAI 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, og Beate Ekeløve-Slydal. Ola
Mestad deltok på punkt 3.1.2 og 3.2.
Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa, Åse Sand og Bente Bakken. Kristel Tonstad deltok på punkt
3.1. og 3.1.2.
1. PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 29. APRIL 2020
Protokoll fra møte i Kontaktpunktet har blitt godkjent på e-post sirkulasjon.
Vedlegg: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 29. april.
Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 29. april er godkjent.
2. OPPSUMMERING AV ARBEIDET I SEKRETARIATET SIDEN FORRIGE MØTE I
KONTAKTPUNKTET
Sekretariatet ved Halsaa og Sand innledet og informerte særlig om følgende saker/møter der de har deltatt:




OECDs global forum for ansvarlig næringsliv 19. mai, med særlig fokus på RBC og Covid-19.
UDs regionale samling i Brasilia 12. og 13. mai, med innføring i ansvarlig næringsliv. Seminaret ble
avholdt digitalt.
NFD kompetanseforum – forberedende møte før juni-møte.

3. BEHANDLING AV ENKELT SAKER
3.0. EVENTUELT: NY KLAGE TIL NEDERLANDS KONTAKTPUNKT SOM BERØRER NORSKE FORHOLD
Kontaktpunktet ble 20. mai informert om en ny klage sendt til Nederlands kontaktpunkt som også berører
norske forhold og en norsk virksomhet. Det er behov for noen presiseringer fra klager.
Vedtak: Kontaktpunktet noterer seg klagen, og sekretariatet ivaretar foreløpig kommunikasjonen med
kontaktpunktet til Nederland.
3.1. ENKELTSAK AV 16. DESEMBER
Elgesem og Halsaa innledet om behandlingen, særlig angående dialog med klager om avklaringer.
Vedtak: Sekretariatet følger opp praktiske trinn i klageprosessen.

3.1.2 ALTERNATIVER F OR MEKLING OG DIALOG I LYS AV KORONAKRISEN
Kontaktpunktet drøftet alternativer for tilbud om veiledning, dialog og mekling, som fjernmekling via digitale
plattformer. Alternativer for digitale meklingsprosesser er også tema for OECDs NCP-nettverksmøte 17. juni.
Vedtak: Sekretariatet undersøker erfaringer fra andre lands kontaktpunkt med digitale meklinger.
3.2. ENKELTSAK KTNC WATCH – TOTAL, EQUINOR, TECHNIP, SAMSUNG
Ola Mestad og sekretariatet ved Sand innledet. Kontaktpunktets første vurdering i saken ble publisert 13. mai,
der partene ble tilbudt veiledning, dialog og mekling, avhengig av reise- og møterestriksjoner pga. Covid-19.
Noen andre lands kontaktpunkt har gjennomført fjernmekling via digitale plattformer. Kontaktpunktet drøftet
alternativer for tilbud om veiledning, dialog og mekling i denne saken.
Vedtak: Sekretariatet følger opp praktiske trinn i klageprosessen.
Frode Elgesem deltok ikke på dette punktet.
3.3. ENKELTSAK TIL KONTAKTPUNKTET I SVEITS ANGÅENDE NORGE SOM STØTTEKONTAKTPUNKT
Elgesem innledet om klagen fra The Society for Threatened Peoples Switzerland vs BKW Group. Sveits’
kontaktpunkt publiserte første vurdering 12. mai på sine nettsider, der partene ble tilbudt dialog og mekling.
Det norske selskapet har bedt om informasjon fra Norges Kontaktpunktet om prosessen.
Vedtak: Norges kontaktpunkt følger utviklingen i saken i Sveits’ kontaktpunkt. Sekretariatet tilbyr et
informasjonsmøte med det norske selskapet som er involvert, først og fremst om Kontaktpunktordningens
klagebehandlingsmekanisme.
3.0.

KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID

4.1. KONTAKTPUNKTETS BREV TIL REGJERINGEN MED FORVENTNING OM AT KRISEPAKKEN
INNEHOLDER KRAV TIL ANSVARLIG NÆRINGSLIV
Elgesem innledet. Det vises til Kontaktpunktets webinar 28. april om arbeidet med ansvarlig næringsliv i lys av
koronakrisen, se oppsummering fra webinaret her:
Kontaktpunktet har i etterkant kommet til enighet på epostsirkulasjon om å sende brev til regjeringen, se her.
Pr. 25. mai har LO og Forum i egne brev til Finansdepartementet gitt tilslutning til Kontaktpunktets brev.
Kontaktpunktet drøftet videre oppfølging av brevet, både overfor regjeringen og i samarbeid med NHO, LO og
ForUM, for å øke oppmerksomheten om behov for å følge internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv i
håndteringen av koronakrisen.
Vedtak: Kontaktpunktet følger opp med relevante myndigheter om forventninger til ansvarlig næringsliv i lys
av koronakrisen. Kontaktpunktet viderefører dialog med NHO, LO og ForUM om ansvarlig næringsliv i lys av
koronakrisen.
4.2 KONTAKTPUNKTETS ÅRSRAPPORT
Elgesem og sekretariatet ved Bakken innledet. Kontaktpunktets årsrapport er også en hovedplattform for
kommunikasjon utad om Kontaktpunktet og dets virke. Årsrapport på norsk er sendt ut til en lang liste

interessenter, og finnes også elektronisk. Engelsk utgave kommer snarlig. Sekretariatet vil promotere
årsrapporter og artikler i denne på nettsider og sosiale medier fremover. Engelsk årsrapport kommer snarlig.
Vedtak: Sekretariatet følger opp årsrapport og promoterer Kontaktpunktets arbeid gjennom å dele
informasjon fra årsrapporten, både på Kontaktpunktets nettsider, på sosiale medier, og gjennom å be
samarbeidspartnere, særlig departementene som gir mandat til Kontaktpunktmøtet, å dele årsrapporten.
4.3. FELLES LANSERING AV NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSE R: KONTAKTPUNKTET OG AMNESTY
Ekeløve-Slydal innledet. Det planlegges en felles lansering av Kontaktpunktets undersøkelse av bedrifters
arbeid med ansvarlig næringsliv i samarbeid med Amnesty Norge, tentativt uke 26.
4.4. KONTAKTPUNKTETS AD MINISTRASJON OG BUDSJETT
Elgesem innledet. Det vises til referat fra årsmøte mellom UD og Kontaktpunktet, der det fremgår følgende:
UD noterte Kontaktpunktets innspill og vil følge opp spørsmål rundt budsjett, særlig behov for en tredje stilling,
økt honorar for kontaktpunktmedlemmer, mulig varaordning/evt. økning av antall medlemmer, og forutsigbar
budsjettsituasjon.
Elgesem ga en oppdatering om status for dette arbeidet.
4.0.

KOMMENDE MØTER I OECD

5.1. OECDS GLOBALE FORUM OM ANSVARLIG NÆRINGSLIV 19. MAI OG 17. JUNI
OECDs global forum on responsible business conduct blir avholdt virtuelt på to dager. Første dag 19. mai hadde
fokus på RBC og Covid-19, og hadde over 2500 påmeldte. Andre dag av forumet 17. juni vil ha fokus på tilgang
på remedy gjennom kontaktpunktordningen. En rekke store internasjonale aktører innledet den 19. mai. Se alle
sesjonene og program her. Kontaktpunktet har oppfordret til at norske aktører inviteres som innledere.
Kontaktpunktmedlemmene ble oppfordret til å delta på møtet 17. juni.
5.2. OECDS NETTVERKSMØTE FOR NASJONALE KONTAK TPUNKT 18.-19. JUNI
Det årlige nettverksmøtet for nasjonale kontaktpunkt holdes virtuelt 18.-19. juni på Zoom.
Kontaktpunktmedlemmene ble oppfordret til å delta.
5.0.

EVENTUELT

Se punkt 3.0 på agendaen
A.

KOMMENDE ARRANGEMENT

Kommende møter i Kontaktpunktet: OBS – må avholdes på Skype inntil videre.
15. juni.
Internasjonale møter
19. mai og 17. juni: OECD globalt forum RBC – virtuelt møte
18. -19. juni: NCP nettverksmøte OECD Paris – virtuelt møte
Ved behov kalles det inn til ekstra møter i Kontaktpunktet.

