
 

 

PROTOKOLL MØTE 17. JUNI 2019 KL 10:00 - 12:30 - KONTAKTPUNKTET FOR ANSVARLIG 

NÆRINGSLIV, STED: UTENRIKSDEPARTEMENTET, MØTEROM KG 311.  

Deltakere: Kontaktpunktsleder Frode Elgesem, Cathrine Dehli. Gro Granden og Beate Ekeløve-Slydal meldte 

forfall.  

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

1.  PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 9. APRIL OG 29. APRIL 2019  

Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 9 april og 29. april 2019 har blitt godkjent.  

2.  BEHANDLING AV ENKELTSAKER 

Dette punktet ble utsatt pga forfall til møtet. 

3.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID 

3.1. SEMINAR FOR NORDISK-BALTISKE KONTAKTPUNKT 20.-21. MAI 

Elgesem og sekretariatet v/Halsaa orienterte om seminaret. Norges Kontaktpunkt var vertskap for seminaret 

som fokuserte på fagfelle-opplæring og deling av beste praksis for kontaktpunktenes arbeid med å fremme 

ansvarlig næringsliv.  Seminaret ble åpnet av Statssekretær Hagen med en sterk støtte til Kontaktpunktenes 

arbeid, og en oppfordring til medlemslandene og deltakerne til å trappe opp sin innsats for velfungerende 

kontaktpunkt og at alle skal gjennomgå en peer review innen 2023. Seminaret var svært vellykket med 

deltakelse fra eksperter fra næringslivet med særlig fokus på finans og tekstilsektoren, og nyttig gruppearbeid 

og workshop om å fremme aktsomhetsvurderinger og behandle klager. Kontaktpunktet har blitt bedt om å 

orinetere om dette regionale samarbeidet for nystartede regionale nettverk i Latin-Amerika og i Øst-Europa. 

Se nettsak om seminaret her: https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/nordisk-baltiske-oecd-

kontaktpunkt-trapper-opp-innsats-for-ansvarlig-naeringsliv/ 

Det er utarbeidet en rapport om seminaret som har blitt delt med OECD WPRBC og NCP-nettverket.  

3.2. SEMINAR OM NÆRINGSUTVIKLING OG URFOLKS RETTIGHETER 5. -6. JUNI 2019, KARASJOK  

Sekretariatet v/Halsaa orienterte om seminaret som ble arrangert i samarbeid med Norges institusjon for 

menneskerettigheter – NIM – i Karasjok 5.-6. juni. Det ble et svært vellykket seminar med en rekke interessante 

diskusjoner.  På vegne av Kontaktpunktet holdt Ola Mestad en presentasjon i Sametingets plenum om OECDs 

retningslinjer, Kontaktpunktet og lanserte samtidig samisk utgave av OECDs veileder for interessentdialog i 

utvinningsindustrien.  

https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/nordisk-baltiske-oecd-kontaktpunkt-trapper-opp-innsats-for-ansvarlig-naeringsliv/
https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/nordisk-baltiske-oecd-kontaktpunkt-trapper-opp-innsats-for-ansvarlig-naeringsliv/


Se nettsak om seminaret og lansering av samisk utgave av OECDs veileder for interessentdialog i 

utvinningsindustrien her:  

https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/veileder-for-interessentdialog-i-utvinningssektoren-pa-samisk-

og-norsk/ 

3.3 STØTTE TIL UTVIKLING AV INFORMASJONSMATERIELL OG AKTSOMHETSVURDERINGER OG 

MEKLINGSMANUAL 

OECD har anmodet Kontaktpunktet om støtte for å dekke noen av de faktiske utgiftene, med et beløp opp mot 

0,5 mill NOK, til utarbeidelse av en meklingsmanual for Kontaktpunktets arbeid med klagesaker og mekling, og 

til praktiske verktøy for å fremme aktsomhetsvurderinger. Dette materielle vil være av direkte betydning for 

Kontaktpunktets arbeid, som vi ellers ville ha måttet utviklet selv.  

Vedtak: Kontaktpunktet bidrar med å dekke noen av de faktiske utgiftene for utarbeidelse av materiell av 

direkte betydning for kontaktpunktets arbeid, i tråd med føringer fra Kontaktpunktets diskusjon. 

3.4. INFORMASJONSFILM OM OECDS RETNINGSLINJER OG KONTAKTPUNKTET 

Elgesem og sekretariatet v/Halsaa informerte om arbeid med å lage en kort informasjonsfilm om OECDs 

retningslinjer og Kontaktpunktet.  

3.5. KOMMENDE MØTER I  REGI AV OECD –  NCP NETWORK MEETING 19. –  20. JUNI  

Elgesem orienterte. Planlagt deltakelse fra Elgesem, Slydal, Halsaa og Sand, samt Henning Kloster-Jensen fra 

UD.  

Hovedtema for møtet er behandling av dokument til støtte for Kontaktpunktenes arbeid med promotering av 

retningslinjene, en overordnet manual for Kontaktpunktenes arbeid, verktøy for å fremme due diligence, 

verktøy for kommunikasjonsarbeid og utkast til ny meklingsmanual for kontaktpunktene. Det vil også legges 

frem dokument til støtte for Kontaktpunktenes behandling av klagesaker, både for å forberede første 

vurderinger (initial asessment) og før oppfølging etter slutterklæring. 

Det vil som vanlig også være et frokostmøte for å utveksle informasjon om pågående klagesaker, som er et 

nyttig fora for å utveksle informasjon og koordinere kontaktpunktenes behandling av klager.  

OECD Watch har varslet at de vil legge frem et dokument angående menneskerettighetsforsvareres arbeid med 

MR og næringsliv, og represalier og trusler mot aktører som har part i klagesaksbehandling i Kontaktpunkt. De 

vil også legge frem en rapport om status for «remedy» gjennom kontaktpunktordningen. Se mer her:  

https://www.oecdwatch.org/2019/06/10/use-with-caution-the-role-of-the-oecd-national-contact-points-in-

protecting-human-rights-defenders/ 

https://www.oecdwatch.org/2019/06/12/the-state-of-remedy-under-the-oecd-guidelines-understanding-ncp-

cases-concluded-in-2018-through-the-lens-of-remedy/ 

4.  EVENTUELT 

A.  KOMMENDE ARRANGEMENT  

Andre møter:  

19.-20. juni: OECD NCP network meeting, Paris. 
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