
 

 

PROTOKOLL MØTE 6. OKTOBER 2015 KL 13-15 - DET NORSKE OECD KONTAKTPUNKT 

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

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

1.  PROTOKOLL FRA MØTE 3 . SEPTEMBER 

Godkjenning av dagsorden, og protokoll fra møtet 3. september 2015.  

Vedtak: Protokoll fra møtet 3. september godkjennes og publiseres på kontaktpunktets hjemmeside. 

2.  OECD OG KONTAKTPUNKTKOORDINERING 

Mestad orienterte om Kontaktpunktets kommende deltakelse på konferanser/møter i Budapest, Paris og 

Tsjekkia høsten 2015.  

3.  KONTAKTPUNKTETS PROSEDYRER OG RUTINER 

EVALUERING AV BEHANDLINGEN AV SAKEN FIVAS MOT NORCONSULT 

Sekretariatet v/Halsaa orienterte om partenes evaluering av prosessen rundt klagebehandlingen og meklingen. 

Tilbakemeldingen har gitt nyttige innspill til Kontaktpunktets håndtering av klagesaker og mekling. 

Kontaktpunktet drøftet saken.  

Det vises til Kontaktpunktmøte av 29. juni, sak 4A om Kontaktpunktets prosedyrer. I vedtaket vises det til at 

eventuell revidering av rutiner og prosedyrer utarbeides av i lys av evaluering av saken Fivas mot Norconsult. 

Vedtak: Kontaktpunktet tar læring av erfaringene fra partenes evaluering av klagebehandlingen og 

meklingen. Det er ikke behov for å revidere prosedyrer. Sekretariatet undersøker med partene hva som er 

passe tidspunkt for oppfølgingsmøte.  

4.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID 

4.1.  PILOTPROSJEKTET HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE  –  PLANER OM VIDEREFØRING.  

Sekretariatet v/ Husom orienterte om planene for videreføring av pilotprosjektet. Kontaktpunktet drøftet 

saken. 

Vedtak: Pilotprosjektet videreføres med fortsatt fokus på menneskerettigheter som tema. Prosessen 

igangsettes med planlagt oppstart i november 2015.  

4.2  ARBEIDET MED NY ÅRSRAPPORT FOR KONTAKTPUNKTET 2014-2015 



Sekretariatet orienterte om planen om å publisere en ny årsrapport for Kontaktpunktets arbeid for 2014/2015. 

Årsrapporten endrer syklus i tråd med rapportering til OECD (med frist medio desember) som nå skal skje for 

kalenderår, og vil dermed være f.o.m juni 2014- t.o.m desember 2015. Kontaktpunktet drøftet forslag til 

utforming av årsrapport. 

Vedtak: Sekretariatet lager utkast til årsrapport i tråd med Kontaktpunktets forslag.  

4.3  INFORMASJON OM NYE INITIATIV FOR RAPPORTERING OG SERTIFISERING AV 

SAMFUNNSANSVAR 

Mestad og sekretariatet innledet. I det siste har det kommet flere nye initiativ for rapportering og sertifisering 

av samfunnsansvar, både fra DNV-GL og PwC. Sekretariatet og Mestad vil delta på seminarer og kurs med 

presentasjoner av disse initiativene, med henblikk på å se hvordan innholdet forholder seg til OECDs 

retningslinjer og for at Kontaktpunktet skal ha kjennskap til aktører og tilbud i markedet. 

Vedtak: Kontaktpunktet holder seg informert om nye initiativ for rapportering og sertifisering av 

samfunnsansvar.  

5.  EVENTUELT 

LANSERING AV HANDLINGSPLANEN OM NÆRINGSLIV OG MENNESKERETTIGHETER 

Sekretariatet orienterte om planlagt lansering av regjeringens handlingsplan for menneskerettigheter og 

næringsliv 12. oktober på NHO. OECDs kontaktpunkt har en viktig oppgave med å informere om vår rolle for å 

informere om næringslivets samfunnsansvar på dette feltet og forventningene i OECDs retningslinjer om å 

gjennomføre aktsomhetsvurderinger på menneskerettighetsområdet.  

Kontaktpunktet er invitert til å delta i programmet på lanseringen, med innledning sammen utenriksministeren 

og NHO-leder Kristin Skogen Lund. 

Vedtak: Synne Homble deltar som innleder under lanseringen av handlingsplanen, og informerer om OECDs 

retningslinjer og Norges OECDs kontaktpunkt, med særlig fokus på våre kurs for aktsomhetsvurderinger på 

menneskerettighetsfeltet.  

KOMMENDE KONTAKTPUNKTMØTER: 

11. november kl. 14.30-16.30 og 17. desember kl. 13-15. 

VEDLEGG: OVERSIKT OVER EKSTERNE MØTER  

Tidligere møter: 

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

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


 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) 

 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. (Mestad, Elgesem og sekretariatet deltok)  

 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. 

 

 

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

