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PROTOKOLL FRA MØTE I OECD KONTAKTPUNKT 22. APRIL 2015 

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

Sekretariatet: Cathrine Halsaa (fung. leder). Forfall: Janne Haraldsen 

1.  REFERAT FRA MØTE 18.MARS 

Referat fra møte 18. mars ble fremlagt. Det ble drøftet om kontaktpunktet skal fortsette praksis med å 
offentliggjøre referater på ansvarlingnæringsliv.no  

Vedtak: Referat fra møte 18. mars godkjent. Kontaktpunktet viderefører praksis med å offentliggjøre 
referat/protokoll fra møter på ansvarlignæringsliv.no 

2.  NCP INFORMASJONSARBEID  

HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE PROSJEKT  

I Janne Haraldsens fravær orienterte Ola Mestad (OM) og sekretariatet v Cathrine Halsaa om første workshop 
13. april 2015.  

3.  OECD OG KONTAKTPUNKTSKOORDINERING 

DANSK PEER REVIEW, KØBENHAVN MARS 2015:  

  
Orientering ble utsatt til neste KP møte. 
 

4.  ENKELTSAKER/KLAGER  

4A. UNITED STEEL WORKERS/BIRLESIK METAL IS VS NBIM, OG COTTON CAMPAIGN/ANTI-
SLAVERY INTERNATIONAL VS NBIM 

Enkeltsaker mottatt 11. november 2014 og 3. desember 2014. 

Ola Mestad og Sekretariatet v Cathrine Halsaa orienterte om saken. Habilitetsspørsmål i saken ble avklart. 

Frode Elgesem erklærte seg inhabil i saken, og var ikke tilstede da denne saken ble behandlet.  

4B. JIJNJEVAERIE SAMEBY –  STATKRAFT  

Enkeltsak mottatt 29. oktober 2012   

Ola Mestad orienterte om saken.  

Vedtak: Kontaktpunktet ba sekretariatet lage et nytt utkast til slutterklæring bestående av ett dokument på til 
sammen maks 20 sider, på norsk.  

4C. FIVAS - NORCONSULT AS  

Enkeltsak mottatt 22. august 2014. 
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Habilitetsspørsmål har tidligere blitt avklart, og Frode Elgesem har erklært seg inhabil i saken.  

Ola Mestad orienterte om saken. Partene har akseptert Ola Mestad som mekler i saken.  

4D. SAKSBEHANDLING OG KLAGESKJEMA 

Kontaktpunktet drøftet om det er behov for å revidere KP klageskjema og prosedyreregler i lys av revidert 

mandat for norske KP.  

Vedtak: Sekretariatet lager forslag til noen oppdateringer av klageskjema og rutiner som legges frem til neste 

møte 

5.  ADMINISTRATIVT 

5A. TAUSHETSPLIKT,  HABILITET, OFFENTLIGHET MV  

Sekretariatet orienterte om taushetsplikt, habilitet, mediehåndtering, offentlighet.  

Vedtak: KPs nye medlemmer undertegnet erklæring om taushet og habilitet. Frode Elgesem gjør en vurdering av 

habilitetsspørsmål generelt, som legges frem på neste kontaktpunktmøte, i lys av at firmaet Thommessen har 

en rekke klienter som kan være i berøring med enkeltsaker. I spørsmålet om offentlighet ble det besluttet å 

endre prosedyrereglene slik at når enkeltsaker er mottatt, kan det offentliggjøres at de er mottatt.  

5B. VIRKSOMHETSPLAN,  BUDSJETT, REGNSKAP MV  

Sekretariatet redegjorde for: 

a) Sekretariatets virksomhetsplan (VP) 2015. Sekretariatet informerte om at i lys av personalsituasjonen i 

sekretariatet, vil ambisjonene i VP senkes noe.  

b) Regnskap 2014.  

c) Budsjett 2015. Sekretariatet redegjorde for at vi har fått overført noe ubrukte midler fra 2014. 

d) Rutiner for KP-medlemmene (skjemaer, honorar/godtgjørelse, reiseregninger/utlegg, visittkort, cv-

tekst til websidene, godkjenning av protokoll fra møter) 

e) Project Place – et felles internt KP arbeidsområde for dokumenter inkl fra OECD eller foretrekkes 

epost?  

f) Språkform (engelsk, bokmål, nynorsk, samisk, annet?) 

g) Møter i KP (frekvens – fast dag og tid?) 

Vedtak: Budsjett og VP for 2015 vedtas med sekretariatets merknad til VP. Regnskap 2014 tas til orientering. 

Sekretariatet legger frem oppdatert budsjett neste møte. Flertallet ønsket Project Place som felles 

arbeidsområde for KP. Saksdokumenter sendes ut både på e-post og vanlig post i forkant av møter. KP 

foretrekker norsk som språkform. Det er en målsetting å møtes 1 gang i mnd frem mot sommeren. Det øvrige 

tas til orientering. 

6.  EVENTUELT 

Planlagte kontaktpunktmøter: 

Mandag 18. mai kl 9-11 

Mandag 29. juni kl 9-11 

7.  APPENDIX : OVERSIKT OVER EKSTERNE MØTER 

https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/0/841180068?op=wget#/tab_docs
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MØTER/ARRANGEMENT 2015  

 Tentativt 28-29 mai, OECD delegasjon til Beijing  

 Ca 16-20 juni, OECD NCP Årsmøte, Paris 

 8. juni, Human Rights Due Diligence Workshop 2 


