
 

 

PROTOKOLL MØTE 23 JANUAR 2017 KL 12 – 14 - NORGES OECD-KONTAKTPUNKT, STED: 

UTENRIKSDEPARTEMENTET, MØTEROM MK 3116 

KL 11 – 12 FAGLIG PÅFYLL  

 

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

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

Frode Elgesem meldte forfall. Gro Granden meldte forfall til faglig påfyll-delen fra 11-12. 

 

0.  FAGLIG PÅFYLL –  PRESENTASJON AV GAP-ANALYSEVERKTØY –  KL 11-12 

Kontaktpunktet gikk gjennom utkastet til verktøy og foreslo endringer og forbedringer av verktøyet. 

Sekretariatet følger opp dette, også med innspill fra de andre Kontaktpunktmedlemmene som ikke var tilstede 

under presentasjonen. 

1.  PROTOKOLL FRA MØTE I  KONTAKTPUNKTET 6. DESEMBER 2016  

Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 6. desember 2016 ble godkjent. 

2.  ADMINISTRATIVE FORHOLD 

2.1.  DIVERSE ORIENTERINGSSAKER 

 Mestad orienterte om møte med næringspolitisk seksjon (NPS) 16.01. om veiledningssenteret. 

 Brev fra OECDs generalsekretær Guerría til utenriksminister Brende. Mestad orienterte. 

 Arbeidet med Stortingsmelding om utviklingspolitikk og FNs bærekraftsmål. Mestad orienterte. 

Kontaktpunktet drøftet disse sakene og ba Mestad og sekretariatet følge opp for å: 

1. Sikre god prosess for plassering av sekretariatet. 

2. Følge opp svar på brev fra Guerría. 

3. Følge opp omtale av ansvarlig næringsliv i Stortingsmeldingen. 

3.  BEHANDLING AV ENKELTSAKER 

KLAGESAK AV 10.NOVEMBER 

Mestad og sekretariatet ved Halsaa orienterte om saken. 

Vedtak: Kontaktpunktet ba sekretariatet etterlyse selskapets tilsvar på klagen. 



4.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID 

4.1.  DIVERSE ORIENTERING OM MØTER SOM HAR VÆRT 

 40-års markering for OECDs retningslinjer 19. desember i Paris. Mestad orienterte. 

 Regionalt seminar i regi av OHCHRs regionskontor i Chile om MR og næringsliv 17.-19. januar. 

Sekretariatet ved Halsaa orienterte. 

 Møte i NFDs eierskapsavdeling 11. januar. Homble orienterte. 

 Samordningsmøte med virkemiddelapparatet 17. januar. Sekretariatet ved Halsaa orienterte. 

 Møte med NHO 18. januar. Sekretariatet ved Halsaa orienterte. 

Kontaktpunktet drøftet sakene og det legges opp til videre kontakt med NFD og NHO for å fremme ansvarlig 

næringsliv og orientere om Kontaktpunktets arbeid. 

4.2 DIVERSE ORIENTERING OM KOMMENDE MØTER: 

 Oppfølgingsmøte HRDD workshop planlagt 3. mars 2017. – Sekretariatet v/Bjerknes orienterte. 

 NHO/IN-konferansen for internasjonalisering og utvikling 2. mars. Hovedtema «Hvordan bruke  FNs 

bærekraftsmål som forretningsmulighet». Sekretariatet har stand, og forsøker å få KP på programmet. 

4.2.  KONTAKTPUNKTETS ÅRSRAPPORT FOR 2016 

Sekretariatet v/Bakken orienterte.   

4.3 ÅRSRAPPORT TIL OECD 

Alle lands Kontaktpunkt må rapportere til OECDs Working Party for Responsible Business Conduct - WPRBC 

innen medio januar hvert år, med informasjon om hvordan Kontaktpunktene er bygd opp, ressurssituasjonen, 

antall klagesaker og informasjonsaktiviteter.  

Sekretariatet v/Bakken orienterte. 

Vedtak: Alle Kontaktpunktmedlemmene får et utkast til gjennomsyn før publisering. 

4.3.  GAP-VERKTØY 

Mestad og sekretariatet v/Bjerknes innleder om veien videre for ferdigstilling og lansering.  

Vedtak: Sekretariatet følger opp i tråd med Kontaktpunktets merknader, blant annet om å kalle verktøyet 

«Ansvarlighetskompass», og gjennomgå formuleringer med mål om bedre konkretisering, og særlig 

tydeliggjøre at menneskerettigheter inkluderer faglige rettigheter. 

ANSVARLIG NÆRINGSLIV OG FNS BÆREKRAFTSMÅL 

Mestad orienterte om artikkel på Kontaktpunktets nettside og drøfter veien videre for Kontaktpunktets arbeid 

for å fremme denne agendaen.  

Vedtak: Kontaktpunktet drøftet tematikken, og vil arbeide for at kravene til ansvarlig næringsliv inkluderes i 

arbeid i bærekraftsmålene på en mer tilfredsstillende måte. 

5.  OECD OG KONTAKTPUNKTKOORDINERING 

https://www.nho.no/Om-NHO/Arrangementer/naringslivets-konferanse-for-internasjonalisering-og-utvikling-2017/


5.1.  DIVERSE KOMMENDE ARRANGEMENT 

 OECD rundebord for lansering av veilederen på tekstilsektoren 8.-9. februar. Sekretariatet v/Bakken og 

Bjerknes deltar. Eurosko, Etikkrådet med flere deltar etter anmodning fra sekretariatet. Sekretariatet 

planlegger en oppfølging i Oslo på våren, i form av et seminar i samarbeid med relevante aktører. 

 Seminar i Litauens Kontaktpunkt tentativt 1. mars - ny oppstart av Litauens Kontaktpunkt – Mestad 

orienterte. 

 Invitasjon til seminar for oppstart av Islands NCP. Dato ikke bestemt. Mestad orienterte. 

 Møte i WPRBC i Paris mars 7. – 8. mars. 

 

6.  EVENTUELT 

6.1.  KOMMENDE ARRANGEMENT  

Kontaktpunktmøter: 

28. februar 

14. mars 

20. april 

6. juni 


