
 

 

PROTOKOLL MØTE 14 MARS 2017 KL 9 – 11 - NORGES OECD-KONTAKTPUNKT, STED: 

UTENRIKSDEPARTEMENTET, MØTEROM MK 3116 

 

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

Homble meldte forfall. 

Sekretariatet: Cathrine Halsaa, Bente Follestad Bakken og Benedicte Bjerknes. 

1.  PROTOKOLL FRA MØTE I  KONTAKTPUNKTET 23. JANUAR 2017  

Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 23. januar 2017 ble godkjent. 

2.  BEHANDLING AV ENKELTSAKER 

KLAGESAK AV 21.NOVEMBER 2016 

Mestad og sekretariatet ved Bakken orienterte om utkast til første vurdering (initital assessment). Selskapet 

sendte sitt tilsvar til klagen 25. januar 2016, som ble videresendt til Kontaktpunktmedlemmene på epost 

15.02.2017. Kontaktpunktet tar sikte på å innen utgangen av mars å sende partene utkast til første vurdering til 

gjennomsyn for eventuelle faktuelle endringer. 

Kontaktpunktmedlemmene har foretatt en vurdering av sin habilitet. Ingen inhabilitet forelå.   

Vedtak: Kontaktpunktet drøftet utkast til første vurdering og sekretariatet oppdaterer dokumentet i tråd 

med Kontaktpunktets merknader. Nytt utkast sendes til i samråd med leder til kontaktpunktmedlemmene 

på e-postsirkulasjon. 

3.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID 

3.1 KONTAKTPUNKTETS ÅRSRAPPORT FOR 2016 –  PLAN FOR LANSERING OG ÅRLIGE MØTER 

Mestad og sekretariatet v/Bakken orienterte. Årsrapporten ble utlevert i møtet. I tråd med Kontaktpunktets 

virksomhetsplan foreslo leder at det legges opp til lansering av årsrapporten i årlige møter i løpet av mars/april, 

mellom Kontaktpunktmedlemmene og: 1. ForUM for utvikling og miljø, 2. 

Hovedsammenslutninger/fagforbund, 3. NHO. I tillegg planlegges det en lignende intern lansering i samarbeid 

med UD.  

Vedtak:. Kontaktpunktet inviterer til et dialogmøte 19. april med alle interessenter, hvor Kontaktpunktet 

presenterer seg og sitt arbeid og legger frem årsrapporten med muligheter for innspill. Det bes om særskilt 

deltakelse og forberedte innspill fra partene som har nominert medlemmer til Kontaktpunktet; ForUM, NHO 

og LO. I etterkant av dette møtet vurderes det om det er behov for separate årlige møter.  



4.  EVENTUELT 

A.  KOMMENDE ARRANGEMENT  

Kontaktpunktmøter: 

20. april 

6. juni 


