PROTOKOLL MØTE 11. JANUAR 2021 KL 9:00 - 11:30 - KONTAKTPUNKTET FOR
ANSVARLIG NÆRINGSLIV, STED: AVHOLDT PÅ SKYPE/TLF.
Deltakere: Kontaktpunktsleder Frode Elgesem, Gro Granden, Cathrine Dehli og Beate Ekeløve-Slydal.
Ola Mestad deltok under dagsordenspunkt 4.1 og Njål Høstmælingen deltok under dagsordenspunkt 4.4.
Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa og Åse Sand.
1. PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 14. DESEMBER 2020
Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 14. desember er godkjent.
2. OPPSUMMERING AV ARBEIDET I SEKRETARIATET SIDEN FORRIGE MØTE I
KONTAKTPUNKTET
Sekretariatet innledet.
•

•

-

Kontaktpunktet ved Beate Ekeløve-Slydal og sekretariatet ved Halsaa deltok på møte i den
interdepartementale arbeidsgruppen for oppfølging av Åpenhetsloven 15. desember.
Kontaktpunktet innledet om OECDs RL, aktsomhetsvurderinger og Kontaktpunktet.
Kontaktpunktet ved Elgesem og Ekeløve-Slydal hadde 17. desember et møte med Oslo Economics og
KPMG om deres oppdrag for BFD om å utarbeide en konsekvensutredning av forslaget til
åpenhetsloven.
Oppsummering fra OECDs 20-års markering for Kontaktpunktene. Se nettsak:
https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/oecd-rapport-nasjonale-kontaktpunkt-viktige-driverefor-ansvarlig-naeringsliv-men-ma-styrkes/.

3. ADMINISTRATIVT
3.1. ÅRLIG MØTE MELLOM KONTAKTPUNKTET OG UD/NFD
Elgesem innledet. Årlig møte mellom Kontaktpunktet og UD/NFD ble avholdt 9. desember. Kontaktpunktet
presenterte Virksomhetsplan for 2021, rapport for leveranser i 2020 og forslag til overordnet budsjett for 2020
til UD, i tråd med mandat fra UD til Kontaktpunktet.
Vedtak: Kontaktpunktet følger opp oppfølgingspunkter fra årlig møte med UD/NFD, i tråd med foreslått
ansvarsfordeling mellom medlemmene.
4. BEHANDLING AV ENKELTSAKER
4.1. ENKELTSAK KTNC WATCH – TOTAL, EQUINOR, TECHNIP, SAMSUNG

Ola Mestad innledet om status for saken. Partene har enes om en mekler i saken. Kontaktpunktet har innledet
et samarbeid med riksmekleren for å bygge opp meklerkompetanse. Dette samarbeidet vil komme i stand i
forbindelse med mekling i denne saken.
Klagesaken er nå over i en meklingsfase. Ola Mestad og Kontaktpunktet vil dermed ikke være involvert i saken i
perioden meklingen pågår. Sekretariatet vil delta som observatør og tilrettelegger i meklingsprosessen.
Vedtak: Sekretariatet følger opp praktiske forhold i videre steg i behandlingen.
Frode Elgesem deltok ikke i behandlingen av denne saken.
4.2. ENKELTSAK CSJA – TELENOR
Elgesem innledet om saken. Første vurdering i saken er publisert. Elgesem redegjorde for saksbehandlingen
hittil og neste skritt i Kontaktpunktets behandling. Det ble vist til rapport fra FNs nye spesialrapportør i
Myanmar fra september 2020.
Vedtak: Sekretariatet følger opp forslag til neste skritt i behandlingen av saken.
4.3. ENKELTSAK TIL KONTAKTPUNKTET I SVEITS – THE SOCIETY FOR THREATENED PEOPLES
SWITZERLAND VS BKW GROUP
Elgesem innledet om status for saken.
Vedtak: Norges Kontaktpunkt følger utviklingen i saken i Sveits’ kontaktpunkt.
4.4. KLAGE TIL NEDERLANDS KONTAKTPUNKT SOM BERØRER NORSKE FORHOLD
Høstmælingen og sekretariatet ved Halsaa innledet om status i saken.
Vedtak: Sekretariatet holder kontakt med Nederland og følger opp de praktiske forhold i håndtering av
saken.
Elgesem deltok ikke under behandlingen av dette dagsordenspunktet.
5. KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID
5.1 HØRINGSINNSPILL – GJENNOMFØRING AV EU -REGLER OM BÆREKRAFTIG FINANS
Elgesem innledet. Finansdepartementet har sendt på høring et forslag fra Finanstilsynet om å gjennomføre to
EU-forordninger om bærekraftig finans. Det gjelder forordning om offentliggjøring av bærekraftsrelatert
informasjon i finans-sektoren, og forordning som innfører et rammeverk for et klassifiserings-system for
bærekraftig økonomisk aktivitet (taksonomi). Finanstilsynet foreslår i et høringsnotat at opplysningskravene og
rapporteringspliktene som følger av forordningene, gjøres gjeldende i en ny lov om opplysninger om bærekraft.
Utkast til vedtak: Sekretariatet utarbeider på bakgrunn av drøftinger i møtet et høringssvar om
gjennomføring av EU-regelverk om bærekraftig finans.
5.2. KONTAKTPUNKTETS ÅRSRAPPORT
Elgesem og sekretariatet ved Halsaa innledet om forslag til innretting for årsrapport for 2021.
Vedtak: Sekretariatet følger opp arbeidet med årsrapport for Kontaktpunktet.

5.3. SAMARBEID MED NIM
Elgesem orienterte. NIM har foreslått et nærmere samarbeid med Kontaktpunktet om klima og
menneskerettigheter opp mot næringslivets menneskerettsansvar.
Vedtak: Kontaktpunktet følger opp muligheter for samarbeid med NIM om klima og menneskerettigheter
opp mot næringslivets menneskerettsansvar.
8. EVENTUELT
A.

KOMMENDE ARRANGEMENT

Kommende møter i Kontaktpunktet våren 2021:

11. januar
8. februar
15. mars
19. april
31. mai
21. juni

Kommende møter i Kontaktpunktet: avholdes på Skype inntil videre pga koronasituasjonen og
smittevernshensyn.
Ved behov kalles det inn til ekstra møter i Kontaktpunktet.

