
 

 

PROTOKOLL MØTE 13. SEPTEMBER 2017 KL 13 – 15 - NORGES OECD-KONTAKTPUNKT, 

STED: UTENRIKSDEPARTEMENTET, MØTEROM MK 4005 MIDTKVARTALET 

 

Deltakere: Kontaktpunktsleder Ola Mestad, Synne Homble og Frode Elgesem. Gro Granden meldte forfall. 

Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa, Bente Follestad Bakken og Jan Ole Gudmundsen.  

1.  PROTOKOLL FRA MØTE I  KONTAKTPUNKTET 6. JUNI 2017  

Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 6. juni 2017 godkjennes. 

2.  BEHANDLING AV ENKELTSAKER 

INDUSTRI ENERGI - DNO 

Sekretariatet ved Bakken orienterte om status for klagesaken. Siste planlagte meklingsdag er 16. oktober. 

3.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID 

3.1 SEMINAR FOR LANSERING AV OECDS VEILEDER FOR INSTITUSJONELLE INVESTORER  

Mestad og Elgesem orienterte om seminaret for lansering av OECDs veileder, 12. september. Et vellykket 

seminar med godt program og stort oppmøte, særlig fra finansnæringen, men også andre interessenter. 

3.2 KURS FOR BEDRIFTER I  AKTSOMHETSVURDERINGER  

Sekretariatet ved Gudmundsen orienterte om status for nye runder i kurs for bedrifter. Kurset er nå fulltegnet 

og første kursdag er 9. oktober. 

3.3 KONTAKTPUNKTETS ÅRSRAPPORT FOR 2017 

Mestad innledet. Kontaktpunktmedlemmenes ble invitert til komme med innspill og forslag til planlegging av 

arbeid med årsrapport for 2017. 

3.4 KONTAKTPUNKTETS ARBEID FOR Å FREMME OECDS VEILEDERE 

Mestad og sekretariatet ved Bakken orienterte om status for arbeidet med oversettelser og kortversjoner av 

OECDs veiledere. Kontaktpunktet trapper opp innsatsen for utarbeidelse av informasjonsmateriell på dette 

området.  

3.5 KOORDINERING FOR VEILEDNING OM SAMFUNNSANSVAR I VIRKEMIDDELAPPARATET 



Sekretariatet ved Halsaa orienterte. OECDs Kontaktpunkt skal være vertskap for kommende møte i det 

uformelle nettverket for virkemiddelapparatet 29 september. Kontaktpunktet har fått i oppdrag av Kompakt – 

(regjeringens konsultasjonsorgan i saker knyttet til næringslivets samfunnsansvar) å kartlegge innsats for 

samordnet veiledning på ansvarlig næringsliv fra offentlige aktører, samt å gi anbefalinger for dette arbeidet. 

Sekretariatet har utarbeidet et utkast til en nettportal med informasjon om offentlige aktører som gir støtte til 

næringsfremme og deres veiledning om samfunnsansvar og menneskerettigheter.  

Vedtak: Kontaktpunktet ba sekretariatet utvikle utkast til nettportal med informasjon om ulike aktørers 

veiledning på samfunnsansvar, samt arbeide for å komme med forslag til Kompakt om videreføring av dette 

arbeidet. 

3.6 LANSERING AV ANSVARLIGHETSKOMPASSET 

Ansvarlighetskompasset er ferdigstilt og kommentarer og innspill fra medlemmene i Kontaktpunktet er 

innarbeidet. Sekretariatet v/Bakken innledet. Kompasset vil bli brukt som del av kurset i 

aktsomhetsvurderinger. Det inviteres til å komme med forslag til måter Kontaktpunktet kan lansere verktøyet, 

på egen hånd eller i samarbeid med andre.  

Vedtak: Ansvarlighetskompasset vil bli utprøvd av deltakerbedrifter på Kontaktpunktets kurs for 

aktsomhetsvurderinger, med tanke på lansering etter utprøving.   

4.  ADMINISTRASJON 

KONTAKTPUNKTETS VIRKSOMHETSPLAN 2018 

Mestad innledet om prosessen for utarbeidelse av virksomhetsplan. Kontaktpunktmedlemmene ble invitert til 

å komme med forslag til aktiviteter og tiltak, som vil drøftes nærmere på Kontaktpunktets 

virksomhetsplanleggingsseminar 30. oktober. 

5.  EVENTUELT 

A.  KOMMENDE ARRANGEMENT  

Datoer Kontaktpunktmøter: 

30. oktober kl. 11 – 14:30. Seminar for Kontaktpunktets virksomhetsplan for 2018, inkludert lunsj og sosialt 

samvær.  

7. desember kl. 10 -12 

Ved behov kalles det inn til ekstra KP-møter. 


