
 

 

PROTOKOLL MØTE 11. NOVEMBER 2015 KL 14:30-16:30 - NORGES OECD 

KONTAKTPUNKT 

Deltakere: Kontaktpunktsleder Ola Mestad (møteleder), Frode Elgesem og Synne Homble. Forfall: Gro Granden  

Sekretariatet: Cathrine Halsaa, Kamilla H. Kolshus og Thea Husom. Forfall: Gisle Hagen. 

1.  PROTOKOLL FRA MØTET 6. OKTOBER 

Godkjenning av dagsorden, og protokoll fra møtet 6. oktober 2015.  

Vedtak: Protokoll fra møtet 6. oktober 2015 godkjennes og publiseres på kontaktpunktets hjemmeside. 

2.  KONTAKTPUNKTETS PLANER FOR 2016 

Sekretariatet innledet om rutiner for virksomhetsplanlegging for 2016. Kontaktpunktet drøftet forslagene i 

virksomhetsplanen, ambisjonsnivå og prioriteringer. 

Vedtak: Sekretariatet oppdaterer virksomhetsplanen for 2016 i tråd med Kontaktpunktets anbefalinger.  

3.  KONTAKTPUNKTETS BUDSJETT 2015 

Sekretariatet informerte om status på budsjett 2015 og forslag til bruk av gjenstående midler for 2015. 

4.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID 

4.1.  PROSJEKTET HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE –  VEIEN VIDERE 

Sekretariatet v/Halsaa og Husom innledet om status for videreføring av pilotprosjektet.  

4.2.  INFORMASJON OM NYE INITIATIV FOR RAPPORTERING OG SERTIFISERING AV 

SAMFUNNSANSVAR 

Mestad og sekretariatet v/Kolshus innledet. OECDs retningslinjer har bestemmelser om åpenhet og 

rapportering som bedrifter forventes å følge. Kontaktpunktet bør kunne informere bedrifter om 

retningslinjenes forventninger til rapportering og åpenhet; forklare hvorfor rapportering og åpenhet er viktig; 

vise til hva som anses som gode prinsipper for rapportering.  

Vedtak: Kontaktpunktet skal i dialog med bedrifter og andre legge vekt på betydningen av rapportering og 

fordelene som bedrifter kan oppnå ved gode styrings- og rapporteringssystemer. Vi skal ikke promotere 

noen spesiell løsning, men bør kunne angi eksempler på hvordan dette kan gjøres. Sekretariatet informerer 

nøytralt om dette på Kontaktpunktets hjemmesider (under «Ressurser»).    

4.3.  INFORMASJONSARBEID OM OECDS KONTAKTPUNKT FOR NORSKE AMBASSADER 

http://www.responsiblebusiness.no/files/2015/11/16112015_Notat_rapportering_nettartikkel.pdf


På kontaktpunktmøte 6. oktober orienterte Mestad om at Sekretariatet er midlertidig forsterket med Gisle 

Hagen ut november. Han har vært ambulerende ambassaderåd ved en rekke utestasjoner. Hans hovedoppgave 

nå er å legge til rette for økt informasjon til norske utenriksstasjoner om OECDs retningslinjer og 

Kontaktpunktet. Sekretariatet planlegger i første omgang to tiltak: 

1)            En kort, generell e-post sendes til alle norske utenriksstasjoner med informasjon om Retningslinjene 

og Kontaktpunktet, herunder våre nettsider og e-postadresse. Vi vil vise til Regjeringens forventninger til at 

norsk næringsliv kjenner til Retningslinjene; at utenriksstasjonene har en viktig veiledningsoppgave og at vi kan 

være til hjelp i stasjonenes arbeid med å fremme ansvarlig næringsliv. Pilotprosjektet om Human Rights Due 

Diligence vil også bli nevnt. 

2)            Målrettet kontakt med et mindre utvalg utenriksstasjoner som tenkes ha et behov og interesse for 

nærmere samarbeid med oss. Noen uformelle sonderinger med enkelte av disse stasjonene er allerede gjort, 

men vil bli utdypet de nærmeste ukene.   

Utestasjonene arbeider for tiden med å utvikle sine virksomhetsplaner for 2016. Kontaktpunktet v/Mestad har 

vært i kontakt med næringspolitisk seksjon i UD for å få avklart hvordan vi kan koordinere vårt 

informasjonsarbeid med UDs kontakt med stasjonene, og fått ok på å gå videre med dette.  

Vedtak: Sekretariatet går videre med informasjonsarbeid for norske ambassader om OECDs retningslinjer og 

Kontaktpunktordningen, koordinert med næringspolitisk seksjon i UD.  

5.  KONKRETE ENKELTSAKER 

5.1.  NAVN PÅ SLUTTDOKUMENT I FERDIGBEHANDLETE KLAGESAKER MOT NBIM 

Mestad orienterte om kommunikasjon med OECDs sekretariat rundt de to klagesakene mot NBIM som ble 

avsluttet av Kontaktpunktet i juli 2015. Kontaktpunktet har i sin sluttvurdering gitt dokumentet navnet «første 

vurdering/Initial Assessment». Dette har ført til at OECD sorterer sakene som «avvist» i sin database. Sakene 

må oppdateres med tittel «Første vurdering og slutterklæring/Initial Assessment and Final Statement», for å få 

korrekt status i OECDs database som «avsluttet/ferdigbehandlet».  

Vedtak: Sekretariatet endrer tittel på sluttdokumentene om klagesakene mot NBIM fra «første vurdering» til 

«første vurdering og slutterklæring». Partene informeres om dette i ettertid.   

6.  OECD OG KONTAKTPUNKTKOORDINERING 

6.1.  BUDAPEST 8.- 9.  OKTOBER 2015. KON FERANSE OM KONTAKTPUNKTORDNINGEN 

Mestad orienterte om Kontaktpunktets deltakelse på konferansen for nasjonale kontaktpunkt i Budapest 8.-9. 

oktober. 

6.2.  PARIS 12. OKTOBER 2015. MØTE I WORKING PARTY ON RESPONSIBLE BUSINESS 

CONDUCT (WPRBC) OECD 

Mestad orienterte om møtet 12. oktober i Working Party on Responsible Business Conduct, OECD Paris.  

6.3.  LONDON 23. OKTOBER 2015. MØTE I ARBEIDSGRUPPEN FOR OECDS 

FINANSSEKTORPROSJEKT 

Mestad orienterte om møtet i London 23. oktober i arbeidsgruppen for OECDs finanssektorprosjekt, med fokus 

på temaet institusjonelle investorer. 



6.4.  PRAHA 11. NOVEMBER 2015. CSR KONFERANSE I REGI AV DEN NORSKE AMBASSADEN 

OG DET TSJEKKISKE KONTAKTPUNKTET 

Sekretariatet og Elgesem orienterte om CRS konferanse og møte med det tsjekkiske kontaktpunktet i Praha, 

Tsjekkia. Elgesem og sekretariatet (Gisle Hagen) deltok. 

7.  EVENTUELT 

Kommende kontaktpunktmøter: 

17. desember kl. 13-15. 

 

VEDLEGG: OVERSIKT OVER EKSTERNE MØTER  

Kommende møter: 

 12. november – Seminar for bedrifter i regi av UD og IEH om Handlingsplanen for MR og næringsliv. 

Sekretariatet deltar med innlegg 

 12. november - Norsk senter for menneskerettigheter - SMR -  og Gáldu - lansering av boka Indigenous 

Peoples´Rights in International Law. Sekretariatet deltar 

 16.-18. november UNGPHR forum, Geneve. Elgesem og sekretariatet deltar  

 19. november – Frokostseminar i regi av IEH og DiFi: FNs veiledende prinsipper - respekt for 

menneskerettigheter i offentlige kontrakter. Sekretariatet deltar 

 25. november. København. Konferanse om Due Diligence og samfunnsansvar i regi av Danmarks 

kontaktpunkt. Mestad eller Halsaa deltar  

 Tentativt 26 november – informasjonsmøte for bedrifter om Human Rights Due Diligence 2016 

 Tentativt 8.-9. desember - Investment Committee meetings, OECD, Paris. Sekretariatet deltar, noen fra 

KP? 

 Tentativt februar 2016. Halvdagsseminar for sivilt samfunn og bedrifter. 

 Tentativt 22. -23. februar 2016. Konferanse Sao Paulo, Brasil, i samarbeid med Brasil og UKs 

kontaktpunkt. Elgesem og sekretariatet deltar 

 

Tidligere møter: 

 3. - 4. mars: NCP Mediation Workshop, Vienna (Sekr) 

 4. mars: filming av den nye norske KP-leder til film om CSR (OM, sekr) 

 23.-25. mars: Dansk Peer Review (sekretariatet + HPG)  

 19.-20. mars: OECD-møter, Paris (OM, Anne Lene Dahle) 

 24. mars: Møte i Kompakt- tema klima (sekr) 

 8. april: Frokostmøte DIFI (Frode Elgesem) 

 13. april: Human Rights Due Diligence – 1. workshop (Sekr) 

 23. april: Lenge LEVE Lunsj-seminar på Senter for Utvikling og Miljø (Sekr) 

 4.mai: Møte med EY for å kartlegge forventninger til Eksportkreditt Norges CSR-rapportering (sekr) 

 6. mai: Lunsjmøte PluriCourts (Ola Mestad) 

 18. mai: Møte med Sheriff film og IEH vedr lanseringsarrangement (Sekr) 

 28.-29. mai:  OECD delegasjon til Beijing (Ola Mestad) 

 8. juni: Human Rights Due Diligence – 2. workshop (sekr. v/Janne Haraldsen) 

 9. juni: Paneldebatt GRI, CSR Norge (Frode Elgesem) 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2015ForumBHR.aspx


 16.-20. juni: OECD NCP Årsmøte, Paris (Sekr., Ola Mestad, Frode Elgesem) 

 20. juni: Møte med Christine Kaufmann, leder Sveits Kontaktpunkt (Ola Mestad) 

 23. juni: Signering felleserklæring FIVAS – Norconsult (sekr, Ola Mestad) 

 24. juni: Lansering Stortingsmelding «Sammen om jobben – næringsutvikling innenfor 

utviklingssamarbeidet» (Sekr) 

 14. august. Møte med ForUM (Mestad, Granden, Homble, Elgesem, Sekr.) 

 7. September: Human Rights Due Diligence Workshop 3. Alle KP medlemmer invitert til å delta på 

ettermiddagen ca 13-15. (Rederiforbundets lokaler) 

 11. september: Møte med Marokkos nasjonale menneskerettighetsråd CNHD. (Mestad, Halsaa)  

 24. september. MR-forum om oppfølging av Stortingsmeldingen om menneskerettigheter. Sekr. deltok 

 5. oktober. PwC Lansering av PwC Samfunnsansvar 100. Mestad og Husom deltok. 

 7. oktober. Kurs på DNV-GL om CSR-sertifisering. Kolshus deltok 

 8.-9. oktober Ungarn NCP Workshop. Mestad deltok 

 12. oktober Working Party on Responsible Business Conduct, OECD, Paris. Mestad og Halsaa deltok  

 12. oktober. Lansering av handlingsplanen for menneskerettigheter og næringsliv. Synne Homble holdt 

innledning (sekr og Homble deltok) 

 13. oktober. Møte i Norsif – Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer. Lansering av 

Guide til ansvarlige investeringer. (Sekretariatet v/Kolshus deltok) 

 15. oktober. CSR Norge. Praktiske verktøy og råd for arbeid med samfunnsansvar. Oslo. (sekretariatet 

deltok med informasjonsstand). 

 19. oktober. Møte i European Law Network. «The UN Global Compact, ISO 26000, GRI and the Ruggie 

Principles: Understanding the Emerging Social Responsibility Normative/Transnational Regulatory 

Architecture”. (Mestad og sekretariatet deltok). 

 22. oktober. Møte arrangert av ForUm, LO, fagforbundet, Fellesrådet for Afrika «Hvordan skaffe gode 

jobber» (Sekretariatet deltok). 

 23. oktober. London. Møte om finanssektorprosjektet med fokus på «intstitutional investors» (Mestad 

deltok). 

 27. oktober. Møte med DiFi. Offentlige anskaffelser. (sekretariatet deltok)  

 4. november. Kurs om etisk handel på IEH. (Sekretariatet ved Kolshus deltok). 

 10. november. Tsjekkia - CSR-seminar i regi av ambassaden. (Elgesem og Hagen deltok) 

 

 

http://www.pwc.no/no/seminarer-og-foredrag/seminar-detail.html?docID=451&tittel=Frokostseminar---Lansering-av-PwC-Samfunnsansvar-100-
http://www.dnv.no/nyheter_events/nyheter/2015/lanserer_frste_sertifiserbare_standard_for_samfunnsansvar_i_norge.asp

