
 

 

PROTOKOLL MØTE 3. SEPT 2018 KL 09 – 11:30 - NORGES KONTAKTPUNKT FOR 

ANSVARLIG NÆRINGSLIV, STED: UTENRIKSDEPARTEMENTET, MØTEROM KG415, 

KRONPRINSENS GATE 9 

 

Deltakere: Kontaktpunktsleder Ola Mestad, Frode Elgesem, Gro Granden og Cathrine Dehli. 

Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa, Åse Sand. Bakken meldte forfall.  

1.  ADMINISTRASJON   

NYTT MANDAT FOR KONTAKTPUNKTET 

Mestad orienterte. UD og NFD, i samråd med FIN og ASD, har 26. august 2018 fastsatt nytt mandat for Norges 

kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. 

Det er særlig verdt å merke seg at Kontaktpunktet har fått en ny oppgave som klageorgan for ILOs erklæring 

om flernasjonale selskapers sosiale ansvar. Dette vil trolig ikke innebære endring i rutiner og innsats, da ILOs 

kjernekonvensjoner allerede er dekket i OECDs retningslinjer. Mandatet gir et nytt offisielt navn til 

Kontaktpunktet: «Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv» (tidligere: «Norges OECD-kontaktpunkt»). 

Vedtak: Kontaktpunktet tar nytt mandat til etterretning, og endrer offisielt navn til Kontaktpunktet for 

ansvarlig næringsliv. Sekretariatet gjennomgår rutiner og Kontaktpunktets prosedyreretningslinjer for å 

foreslå mulige behov for endringer. ASD inviteres til Kontaktpunktmøte 12.11 for å redegjøre mer for hva 

innarbeidelsen av ILO-erklæringen betyr i praksis, særlig for Kontaktpunktets klagebehandling. 

2.  BEHANDLING AV ENKELTSAKER 

2.1. INDUSTRI ENERGI - DNO 

Mestad orienterte. Sekretariatet har mottatt utfylt evalueringsskjema om klagebehandlingen fra Industri 

Energi, men ikke fra DNO, og har utarbeidet et oppsummeringsnotat om Kontaktpunktets behandling av 

klagen.  

Vedtak: Kontaktpunktet tar erfaringer fra klagebehandling til etterretning. Sekretariatet vurderer mulige 

behov for oppdatering av rutiner og rammedokumenter i klagebehandling.  

Elgesem deltok ikke på dette punktet da han var mekler i saken. 

2.2. JIJNEVAERIE SAMEBY - STATKRAFT/SSVAB –  OPPFØLGING OG MULIG FORSKNINGSPROSJEKT 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf


Mestad og Halsaa orienterte. OECD og Kontaktpunktet fremstiller saken som vellykket da den førte til avtale 

mellom partene om kompensasjon. OECD Watch har stilt spørsmål ved dette og viser til informasjon om at 

klageren er misfornøyd. Mestad orienterte om forskningsprosjekt om dialog med urfolk ved Handelshøyskolen i 

København. 

Vedtak: Kontaktpunktet følger opp med partene påstander som kommer frem fra OECD Watch. 

2.3. MANGEL PÅ KLAGER TIL KONTAKTPUNKTET –  TIL DISKUSJON 

Kontaktpunktet har ikke mottatt noen klager hittil i år. Hva innebærer det for Kontaktpunktet dersom ingen 

klager kommer inn i 2018? Mestad orienterte. 

3.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID 

3.1. KURS FOR BEDRIFTER I AKTSOMHETSVURDERINGER  

Mestad og Halsaa orienterte.  

Det vises til drøfting av Kontaktpunktets kurs i kontaktpunktmøte 7. mai. Sekretariatet har nå blitt styrket med 

en person og det planlegges igangsetting av nye kurs. Kontaktpunktet drøftet hvordan vi følger opp 

anbefalinger fra sluttrapporten til IEHs konsulenter som ga veiledning til kursdeltakerne.  

Vedtak: Kontaktpunktet inviterer til nye kurs for bedrifter, med forventet oppstart rundt årsskiftet. 

Kontaktpunktet tilpasser navn og målsetting for kurset etter hva som er realistisk å gjennomføre. 

3.2. PLANER FOR KURS OG VEILEDNING HØST 2018 

Halsaa og Dehli orienterte. Det planlegges et arrangement om tekstilveilederen. Det er ønskelig med et 

arrangement om finansveilederen, lansering av OECD due diligence veileder, samt veiledning for offentlige 

aktører i aktsomhetsvurderinger.  Kontaktpunktet drøftet prioriterte tema for seminar. 

Vedtak: Sekretariatet planlegger arrangement på utvalgte tema i tråd med diskusjonen. 

3.3. OECDS VEILEDER FOR AKTSOMHETSVURDERINGER –  DUE DILIGENCE FOR RESPONSIBLE 

BUSINESS CONDUCT 

Mestad og Halsaa orienterte om status for norsk oversettelse, utarbeidelse av kortversjon og promotering. 

Sekretariatet avholdt et møte for referansegruppen til kortversjonen 27. august med god bredde og 

engasjement blant deltakerne.  

3.4 NORADS EVALUERING AV MENNESKERETTIGHETER OG NÆRINGSLIV I NORSK 

UTVIKLINGSSAMARBEID 

Halsaa orienterte. Evalueringen legges frem 18. september og forventes å gi diskusjon og oppmerksomhet om 

temaet næringsliv og menneskerettigheter. Evalueringen vurderer i hvilken grad norsk utviklingssamarbeid som 

involverer næringsliv ivaretar menneskerettigheter. Evalueringen tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper 

om næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og undersøker i hvilken grad norsk utviklingssamarbeid er 

tilpasset prinsippene i praksis. 

Elgesem deltok ikke under behandling av denne saken, da han var del av KPMGs evalueringsteam. 

  

https://www.norad.no/evaluering/planlagte-evalueringer/pagaende-evalueringer/norges-arbeid-med-menneskerettigheter-innen-naringsutvikling/


 

3.5. ANDRE SAKER 

ETIKKINFORMASJONSUTVALGET.  

Mestad orienterte om utvalget han leder, som skal vurdere om næringsdrivende skal pålegges en 

informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. Granden er medlem 

av utvalget. 

MARITIM INDUSTRI OG MENNESKERETTIGHETER 

Elgesem orienterte om en planlagt seminarrekke i samarbeid mellom Raftostiftelsen, Institute for 

Human Rights and Business, Danish Institute for Human Rights, Maritime Bergen, Nor-Shipping, 

YoungShip, og WISTA.  

INITIATIV FOR NY MODERNE SLAVERILOV 

Elgesem orienterte om initiativ fra Raftostiftelsen, IEH og Advokatforeningens 

menneskerettighetsutvalg angående forslag om moderne slaverilov. 

 

4.  OECD OG KONTAKTPUNKTORDNINGEN 

4.1. NORDISK-BALTISK KAPASITETSBYGGINGSSEMINAR FOR KONTAKTPUNKT 5. –  6. SEPTEMBER 

I VILNIUS 

Elgesem og Halsaa orienterte. Det norske og danske kontaktpunktet inviterte til kapasitetsbygging for nordisk-

baltiske kontaktpunkt. Litauen er vertskap. OECD sentralt har bedt Norge ta et særlig initiativ for å være med 

og styrke de nordisk-baltiske kontaktpunktene. Det vil være fokus på like rutiner og kvalitet med prinsipper for 

åpenhet og likebehandling, samt en dags åpent seminar for næringsliv i regionen.  

Se referat fra seminaret på Kontaktpunktets nettsider. 

4.2. OECD WPRBC –  NY CHAIR OG NORGES PLASS I BYRÅET 

Mestad og Halsaa orienterte om prosessen rundt valg av ny chair etter Roel Nieuwenkamp og om Norge får 

plass i byrået etter at Janis Bjørn Kanavin er pensjonert, samt om sentrale prosesser i OECDs arbeidsgruppe for 

ansvarlig næringsliv. 

5.  EVENTUELT 

A.  RAPPORTERING PÅ UTGIFTER KONTAKTPUNKTET HAR DEKKET 

Granden foreslo at det tydeligere fremgår hvilke tiltak Kontaktpunktet har dekket, på et mer detaljert nivå enn 

rapportering i årsrapporten. 

Vedtak: Kontaktpunktet vil vurdere å la det fremgå av møteprotokoll der Kontaktpunktet har dekket utgifter 

over et visst beløp til tiltak for å fremme OECDs retningslinjer.  

B.  KOMMENDE ARRANGEMENT  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppnevner-etikkinformasjonsutvalg/id2603435/
http://nor-shipping.com/launch-mind-gap-tour/
https://www.responsiblebusiness.no/news/successful-seminar-for-nordic-baltic-national-contact-points/


Kontaktpunktet bes informere Sekretariatet om relevante arrangement som ikke er tatt med i møtekalender. 

Kommende møter i Kontaktpunktet: 

Tirsdag 23. oktober - Virksomhetsplanlegging inkl lunsj 

Tirsdag 12. november - ordinært møte samt oppfølging av virksomhetsplanlegging 

Tirsdag 11. desember 

Ved behov kalles det inn til ekstra møter i Kontaktpunktet. 


