
 

 

DAGSORDEN MØTE 2. DESEMBER 2019 KL 10:00 - 12:30 - KONTAKTPUNKTET FOR 

ANSVARLIG NÆRINGSLIV, STED: UTENRIKSDEPARTEMENTET, MØTEROM KG9 415.  

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

Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa, Åse Sand, Bente Bakken og Rina Narasimhan. 

1.  PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 14. NOVEMBER  

Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 14. november 2019 godkjennes.  

2.  ADMINISTRATIVT  

2.1. KONTAKTPUNKTETS VIRKSOMHETSPLAN 

Det vises til møte om virksomhetsplan 31.10 og 14.11. Kontaktpunktet planlegger å legge frem endelig forslag 

til virksomhetsplan samt budsjett i årlig møte med UD 11. desember 2019. 

Det vises til mandat fra UD og NFDs til Kontaktpunktet, avsnitt om Kontaktpunktets virksomhet, punkt 2: 

Økonomi og administrasjon: Kontaktpunktet rapporterer økonomisk og administrativt til 

Utenriksdepartementet….. Kontaktpunktet skal utarbeide årlig virksomhetsplan og budsjett. 

Utenriksdepartementet tildeler budsjettmidler basert på disse.  

Vedtak: Sekretariatet utarbeider på bakgrunn av diskusjon endelig virksomhetsplan, som sammen med 

budsjett presenteres for Utenriksdepartementet i møte i desember. Medlemmenes inviteres til å delta i 

møtet.  

2.2. KONTAKTPUNKTETS BUDSJETT OG ADMINISTRASJON 

Elgesem orienterte. Kontaktpunktet har hatt dialog med UD om budsjett og plassering av Kontaktpunktets 

sekretariat.  

Vedtak: Kontaktpunktet følger opp tematikken rundt kontaktpunktets budsjett og sekretariatets plassering i 

møte med UD i desember.  

3.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID 

3.1. SURVEY OM BEDRIFTERS ARBEID MED ANSVARLIG NÆRINGSLIV 

Elgesem og sekretariatet v/Halsaa informerte om status. Sentio innledet om foreløpig status for kvantitativ 

undersøkelse. Medlemmene ønsker mulighet til å gi innspill på spørsmålslistene til dybdeintervjuene.  



Vedtak: Sekretariatet følger opp resultater fra kvantitativ del av undersøkelsen til kvalitativ del med 

dybdeintervju, og involverer Kontaktpunktets medlemmer i forkant av intervjuene.  

3.2. UTARBEIDELSE AV DILEMMATRENING I ANSVARLIG NÆRINGSLIV 

Elgesem og sekretariatet v/Narasimhan innledet. Det har vært ytret ønske fra NHO, næringslivsaktører og 

andre at Kontaktpunktet utarbeider et opplegg for dilemmatrening. Avhengig av Kontaktpunktets 

ressurssituasjon, foreslås det å utarbeide et dilemmahefte om ansvarlig næringsliv. Heftet vil kunne gi 

eksempler på dilemmaer som belyser problemstillinger for ansvarlig næringsliv i ulike bransjer, som 

presenterer virkelighetsnære og erfaringsbaserte dilemmaer som bedrifter og ansatte har opplevd eller kan bli 

stilt overfor. Dilemmaheftet bør stimulere til bruk av OECDs aktsomhetsveileder med fokus på å kartlegge og 

håndtere risiko og hvordan forebygge og redusere eventuell risiko eller skade. Det foreslås å invitere til en 

arbeidsgruppe med relevante interessenter for dette arbeidet.  

Vedtak. Sekretariatet igangsetter arbeid med et hefte for dilemmatrening. 

3.3. NYERE UTVIKLING PÅ OMRÅDET ANSVARLIG NÆRINGSLIV 

Elgesem orienterte helt kort om nyere utvikling på feltet.  

A) NFD lanserte sin eierskapsmelding 24.11.  

B) Etikkinformasjonsutvalget la fram sin rapport 28.11, med forslag om lov om virksomheters åpenhet om 

leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger.  

Vedtak: Kontaktpunktet følger opp anbefalinger i nyere utvikling på området om ansvarlig næringsliv og 

veiledning på dette feltet, og tar ansvar for å fremme OECDs retningslinjer innen nye initiativ. 

4. OECD OG KONTAKTPUNKTORDNINGEN 

4.1. MØTER I REGI AV OECD  

Elgesem og sekretariatet v/Halsaa orienterte fra WPRBVC og NCP network meeting 5-7 november.  

4.2 FNS FORUM FOR NÆRINGSLIV OG MENNESKERETTIGHETER 25. –  27. NOVEMBER 

Tema for årets forum var: "Time to act: Governments as catalysts for business respect for human rights”. 

Elgesem og Slydal deltok, og informerte kort om årets forum. 

5.  EVENTUELT 

A.  KOMMENDE ARRANGEMENT  

Kontaktpunktets møter for våren ble planlagt. 

Neste møter i Kontaktpunktet er: 

13. januar 

24. februar 

23. mars 

 



 

29. april dialogmøte og kontaktpunktmøte 

25. mai. 

 

Møter i OECD Paris 

Mars: 3-4  

Juni: 18-19 juni NCP møte + globalt forum (17?). 

 

Ved behov kalles det inn til ekstra møter i Kontaktpunktet. 

 


