MØTE I OECD KONTAKTPUNKT 25. NOVEMBER 2013 KL.12:00-14:00
Akersgata 59 (R5) (møterom D2234)
Til stede:
Kontaktpunktet: Hans Petter Graver (møteleder), Elin M. Myrmel-Johansen, Jan Erik Korssjøen og Gro Granden
Sekretariatet: Kamilla H. Kolshus (referent)
ADMINISTRATIVE SPØRS MÅL
PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE (16. SEPT.)
Vedtak: Godkjent.

GJENUTNEVNELSE/NYE MEDLEMMER
UD har orientert NHO, LO og ForUM generelt om at nye kandidater skal nomineres før periodene utløper 28.
februar, men har ikke sendt ut noen konkret forespørsel ennå. UD har meddelt kontaktpunktet at
nominasjonsprosedyren kan bli justert etter evalueringen av kontaktpunktet (som skal finne sted
januar/februar 2014).
Vedtak: Tas til orientering

MØTEDATOER VINTEREN 2013
Vedtak:
Ordinære møter:
Mandag 13.januar kl. 12-14, på Gravers kontor i Midtbygningen, Universitetetsplassen
Mandag 24. februar kl. 16.30 – 18.30, på Gravers kontor i Midtbygningen, Universitetetsplassen

FLYTTING
Finansdepartementet forlenger ikke leieavtalen med UD for sekretariatet med virkning fra 1. januar 2014.
Sekretariatet ønsker samlokalisering med faglig relevant etat, men ingen har p.t. plass. En mulighet er den nye
Nasjonal institusjon for menneskerettigheter som skal etableres i løpet av 2014. I ventetiden ser Sekretariatet
det formålstjenlig å fortsette leieforholdet i Y-blokka. Vi avventer utkast til leiekontrakt fra Statsbygg.
Vedtak: Sekretariatet kontakter UD med utkast til avtale om midlertidig forlengelse i Y-blokka.

INNSPILL FRA UD
UD sendte i august epost om behov for ytterligere rolleavklaring/synliggjøring av kontaktpunktets
uavhengighet. Det pågår nå konkret oppfølging, eks ved å flytte kontaktpunktets hjemmesider
(www.ansvarlignæringsliv.no og www.responsiblebusiness.no) vekk fra www.regjeringen.no. Vi er også nylig
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bedt om å lage vårt eget arkiv utenfor UD-systemet og budsjettere det for det på neste års budsjett. Et tredje
forhold som UD nevnte var kontaktpunktets deltakelse på møtene i OECD.
Vedtak: Sekretariatet følger opp med de nye hjemmesidene og undersøker alternative arkivløsninger, herunder
se hvilken administrativ støtte som trengs til det. Sekretariatet bør også vurdere å opprette en egen fysisk
postboks for å få post utenom UD-systemet.

OVERSETTELSE AV OECDS RETNINGSLINJER – COMMENTARIES – TIL NORSK
Sekretariatet lyste ut en «mini-konkurranse», og en konsulent har nå oversatt kommentarene til
retningslinjene til norsk. Sekretariatet er i ferd med å ferdigstille korrekturen av oversettelsen.
Vedtak: Tas til orientering. Oversettelsen leggs ut i utskriftsvennlig format på nettsidene.

KONKRETE SAKER
FORUM VS NBIM
Kontaktpunktet hadde tenkt å delta og være tilgjengelig for eventuelle spørsmål under møtene i Working Party
on Responsible Business Conduct (Paris 14. okt) og Investeringskomiteen (15. okt), ref. at Utenriksdepartementet
hadde bedt om en avklaring i deres brev av 12. sept. om anvendelsesområdet for OECDs retningslinjer (blant
annet med tanke på statlige investeringsfond). Kontaktpunktet fikk imidlertid ikke inngå i den norske
delegasjonen til møtet, men vi har til hensikt å delta på joint møte 5. desember i Paris mellom kontaktpunktene
og Working Party on Responsible Business Conduct. OECD har en prosess om prinsipielle spørsmål som det er
viktig at kontaktpunktet følger/bidrar til. På det nasjonale plan er det viktig å få frem at kontaktpunktet åpen for
dialog med NBIM dersom det er ønskelig.
Vedtak: Tas til orientering.
JIJNJEVARE SAMI VILL AGE VS STATKRAFT
Hans Petter Graver ga orientering om status. Partene enige om ekstern mekling, antageligvis med oppstart
siste halvdel av januar.
Vedtak: Tas til orientering.

OECD OG KONTAKTPUNKT SKOORDINERING
OECDS KONTAKTPUNKTS PEER REVIEW - NORGE 2013
Peer review-teamet under ledelse av Canada gjennomførte gjennomgangen 21. – 23. oktober. Teamet bestod
for øvrig av representanter fra Belgia, Colombia, Nederland og Storbritannia, samt OECD-sekretariatet. Mexico
og Ungarn deltok som observatører og konsulentselskapet Shift bistod med gjennomføringen. Kontaktpunktet
deltok gjennom møter med teamet hhv 21. oktober og 23. oktober, samt var vertskap for middag 20. og 22.
oktober. Samtaler ble avholdt med KomPAKT, myndigheter, fagforeninger, selskaper, sivilt samfunn og
akademia. De gikk nærmere inn på to klagesaker (NBIM og Cermaq og hadde samtaler med alle partene i i de
to sakene). Shift og teamet utarbeider nå en rapport med anbefalinger. Den skal legges frem for de andre
kontaktpunktene på et møte i Paris torsdag 5. desember. Kontaktpunktet var lovet en disposisjon/grovrapport
til møtet 25. nov., men dette ble forsinket. Canada og Shift meddelte fredag 22. nov. at det ikke var sikkert om
hele rapporten ville bli ferdigstilt til 5. desember. Canada ville legge frem noe, men kanskje bare noen første
anbefalinger. Norske reaksjoner vil måtte justeres i lys av hva som presenteres. Det legges opp til en grundigere
diskusjon om rapporten med de øvrige kontaktpunktene våren 2014.
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Rapporten bør også presenteres for norske interessenter, eksempelvis gjennom et åpent møte i januar.
Vedtak: Sekretariatet oversender utkast til rapport til kontaktpunktet sammen med forslag til uttalelse som
Kontaktpunktet v/Hans Petter Graver kan gi under møtet i Paris 5.desember. Uttalelsen avstemmes pr e-post.
Sekretariatet lager forslag til neste møte om åpent møte i Norge (eks frokostmøte) og annen oppfølging.

JOINT MEETING OF THE WORKING PARTY ON RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT
(WPRBC) AND THE NATIONAL CONTACT POINTS, PARIS 5. DESEMBER
Tidligere i høst var det uoffisielt meddelt at det skulle avholdes en workshop i november i Wien for
kontaktpunktene. Dette ble avlyst, men det skal nå i stedet være et felles møte for WPRBC og
kontaktpunktene.
Utkast til dagsorden omfatter bl.a. oppfølging av diskusjonene i oktober om retningslinjenes anvendelse på
bl.a. sentralbanker og velferdsfond. Den norske Peer Review- rapporten skal også legges frem, se ovenfor.
Vedtak: Kontaktpunktet kommenterer Peer Review-rapporten i tråd med punkter avklart før møtet. Fra
kontaktpunktet/sekretariatet deltar: Hans Petter Graver, Kamilla H. Kolshus og Mari Bangstad. Gro Granden
deltar også på møtet (via TUAC), og Elin M. Myrmel-Johansen vurderer deltakelse (i lys av diskusjon om
finanssektoren).

SAMARBEID MED DET BRASILIANSKE OG DET BRITISKE KONTAKTPUNKTET 27. JANUAR
2014
Brasil inviterer til oppfølging av samarbeidet om workshop i januar 2013, og har tentativt foreslått en
internasjonal workshop i Sao Paolo 27. januar 2014. Finanssektoren er målgruppe. Hans Petter Graver og Mari
Bangstad tiltenkt som deltakere, men mulig at Elin M. Myrmel-Johansen deltar (i stedet for/ev. i tillegg til)
Graver.
Vedtak: Tas til orientering. Utkast til agenda sendes kontaktpunktsmedlemmene.

MEKLINGS-WORKSHOP FOR NORDISKE KONTAKTPUNKT MARS 2014
Sekretariatet har mottatt midler (DKK 165 000) for å fremme økt samarbeid mellom de nordiske
kontaktpunktene. Flere kontaktpunkt har etterlyst opplæring i mekling, og vi har nå en anbudskonkurranse på
www.doffin.no der vi ber om tilbud på dette (max 200 000,. – dvs at vi bruker noen egne midler i tillegg). Det er
ennå ikke fastsatt noe dato, men vi tenker tentativt mars 2014 slik at vi kan invitere nye norske
kontaktpunktsmedlemmer. I lys av ulike erfaringer med bruk av ekstern mekler vs. egenmeklede saker, vil det
være hensiktsmessig å ha noe fokus på de to modellene.
Vedtak: Tas til orientering.

PRESENTASJONER OG MØTER
AVHOLDTE PRESENTASJONER (FRA AUGUST 2013 TIL D.D)


Møte med representanter for myndigheter, fagbevegelse og sivilt samfunn fra Angola etter invitasjon
fra International Law and Policy Institute (ILPI), 26. august. Kamilla H. Kolshus og Mari Bangstad
presenterte.
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Møte med politikere, representanter for sivilt samfunn og næringsliv fra Myanmar etter invitasjon fra
Den norske Burmakomité, 13. september. Kamilla H. Kolshus og Mari Bangstad presenterte.
Foredrag for aspirantene i Utenriksdepartementet (UD), 24. september. Kamilla H. Kolshus og Mari
Bangstad presenterte.
Innlegg på UD-seminar «Bedriftenes samfunnsansvar: Fra preik til praksis?», 11.oktober. Hans Petter
Graver presenterte.
Innlegg på «Business and Human Rights» kurset ved Senter for menneskerettigheter, 24. oktober.
Kamilla H. Kolshus og Mari Bangstad presenterte.
Møte med Fredskorpset (Private Sector Development Team), 31. oktober. Kamilla H. Kolshus
presenterte.
Møte med bedrifter og sivilt samfunn fra Ukraina, Kamilla H. Kolshus og Mari Bangstad presenterte.
Møte med fagforeningsrepresentanter fra Polen etter forespørsel fra LO, 6. november. Kamilla H.
Kolshus presenterte.
Konferanse om OECDs retningslinjer i Århus, 12.-13. november. Hans Petter Graver satt i panel 12.
november. Kamilla H. Kolshus og Mari Bangstad deltok.

PLANLAGTE MØTER






2 - 4. desember 2013. Geneve. FN-forum om næringsliv og menneskerettigheter. Hans Petter Graver
deltar i to panel (urfolk og «corporate governance»). Kamilla H. Kolshus og Mari Bangstad deltar også.
5. Desember. Paris.(Joint meeting of the Working Party on Responsible Business conduct (WPRBC) and
the National Contact Points. Hans Petter Graver, Gro Granden, Kamilla H. Kolshus og Mari Bangstad
deltar. Mulig også at Elin M. Myrmel-Johansen deltar
27. januar 2014 – workshop i Brazil (Sao Paolo) med fokus på finanssektoren. Hans Petter Graver og
Mari Bangstad tar sikte på å delta, men mulig med endringer, se ovenfor.
16 el 17 januar – konferanse i Paris om finanssektoren. Mulig deltakelse av Hans Petter Graver og Mari
Bangstad.

EVENTUELT
Sekretariatet meddelte om telefonkontaktr med et utenlandsk selskap (med kontor i Norge) som var spurt om
å foreta seismiologiske undersøkelser i havterritoriet i omstridte Vest-Sahara og spurte om råd.
Vedtak: Sekretariatet kunne henvise til saken i Etikkrådet fra 2005 vedr. tilsvarende problemstilling og forklare
at Sjøvik-saken som var meklet i kontaktpunktets regi var annerledes siden det dreide seg om fornybare
ressurser.
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