Kontaktpunktets dialogmøte 28. april kl. 9:00 – 10:00 WEBINAR
Ansvarlig næringsliv i lys av koronaepidemien
Kontaktpunktets årlige dialogmøte med lansering av årsrapport for 2019, vil i år bli erstattet av et webinar. I lys
av at verden er svært forandret på kort tid, inviterer Kontaktpunktet til en panelsamtale med våre
interessenter om betydningen av koronapandemien for arbeidet med ansvarlig næringsliv. Webinaret vil
livestrømmes fra Litteraturhuset via Kontaktpunktets kanal på Youtube. Påmelding her.
Deltakere vil være representanter fra partene som nominerer medlemmer til Kontaktpunktet: LO, NHO, og
sivilsamfunnet ved ForUM, samt en representant fra en bedrift med internasjonal virksomhet.
Utkast til program:
-

-

Åpning ved statssekretær Marianne Hagen, Utenriksdepartementet
Innledning – om Kontaktpunktets årsrapport og OECDs retningslinjer i en krisetid, ved Frode Elgesem,
leder, Kontaktpunktet.
Panelsamtale ledet av Frode Elgesem. Deltakere:
 Mari Sundli Tveit, direktør område politikk NHO
 Are Tomasgard, LO-sekretær
 Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder ForUM
 Roar Haugland, konserndirektør Scatec Solar
Spørsmål fra deltakere på nett/forhåndsinnsendte spørsmål.

Kontaktpunktets årsrapport vil presenteres på møtet, og finnes også digital utgave. Kontaktpunktets nye
informasjonsfilm vises rett etter møtet. Påmelding til: oecdncp@mfa.no

Spørsmål for diskusjon i panelsamtalen:
-

Hvordan er forholdene i leverandørkjeden til norske bedrifter i lys av koronaepidemien?
Hvilke forventninger følger av OECDs retningslinjer?
Hvordan kan norske bedrifter, myndigheter, arbeidslivets parter og sivilsamfunnet bidra til at
norsk næringsliv gjør tilstrekkelige aktsomhetsvurderinger i denne situasjonen?
Er økonomiske begrensninger og krise en unnskyldning for å ikke håndtere risiko?
Hva slags bistand kan allerede pressede norske utestasjoner bistå med når det gjelder lokal
kunnskap om risikofaktorer som er av nytte for næringslivet?
Ansvarlig næringsliv når pandemien er nedkjempet og næringslivet skal reise seg igjen?

Bakgrunn: ansvarlig næringsliv og
koronaepidemien
Koronapandemien medfører store belastninger for norske virksomheter, arbeidstakere og partene i
arbeidslivet. Myndighetene har satt inn tiltak for å kompensere for økonomiske tap hos bedrifter,
arbeidstakere og andre. Konsekvensene vil være langvarige.
Myndighetene forventer at norske bedrifter kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer og gjør
aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer å kartlegge risiko for negativ effekt på mennesker,
samfunn og miljø, i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningsforbindelser. Hva betyr dette i en
situasjon hvor verden er totalt forandret og internasjonale relasjoner i endring? ILO rapporterer at 25 millioner
arbeidsplasser kan gå tapt som følge av COVID.1 Lokale fabrikker legges ned, arbeidstakere i leverandørkjeden
blir permittert, og det rapporteres om manglende helseforsikring og rutiner for å hindre smittespredning hos
de som fortsatt er på jobb, eller at arbeidsoppgaver blir satt ut til ufaglærte arbeidstakere uten kontrakt og
andre rettigheter.2 Finansnæringen har varslet at de følger med på hvordan næringslivet håndterer disse
utfordringene. Se også OECDs flyer om Covid-19 og ansvarlig næringsliv.3
Kontaktpunktet er opptatt av at det legges til rette for at Norge opprettholder et bærekraftig og velfungerende
næringsliv både under virusutbruddet og etter at pandemien er bekjempet. OECDs retningslinjer og FNs
veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter står sentralt for å sikre et bærekraftig næringsliv
og å unngå at ofre for næringslivets krenkelser – som ofte er arbeidstakere i virksomheten, på
produksjonsstedet og i leverandørkjeden – betaler prisen for koronakrisen.
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https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/news/lang--en/index.htm
https://www.business-humanrights.org/en/covid-19-coronavirus-outbreak
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https://mneguidelines.oecd.org/COVID-19-and-Responsible-Business-Conduct.pdf
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