
 

 

PROTOKOLL MØTE 29. APRIL 2020 KL 10:00 - 12:30 - KONTAKTPUNKTET FOR ANSVARLIG 

NÆRINGSLIV, STED: AVHOLDT PÅ SKYPE/TLF PGA COVID-19.  

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

Slydal. Ola Mestad deltok på punkt 2.2. 

Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa og Åse Sand.  Bente Bakken hadde meldt forfall. Kristel Tonstad 

deltok på punkt 2.1. 

1.  PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 23. MARS 2020  

Protokoll fra møte i Kontaktpunktet har blitt godkjent på e-post sirkulasjon. 

Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 23. mars er godkjent.  

2.  BEHANDLING AV ENKELTSAKER 

2.1. ENKELTSAK AV 16. DESEMBER 

Elgesem innledet.  

Vedtak: Sekretariatet følger opp praktiske trinn i klageprosessen.  

2.2. ENKELTSAK 20. MARS 2019 

Ola Mestad innledet. Kontaktpunktet har mottatt forslag til faktuelle rettelser til utkast til første vurdering fra 

alle involverte parter.  

Vedtak: Kontaktpunktet drøftet nytt utkast til første vurdering. Sekretariatet innarbeider endringer og 

publiserer første vurdering tentativt medio mai, dersom ikke Frankrike og UKs NCP ikke har innvendinger til 

nytt utkast.   

Elgesem deltok ikke i behandlingen av denne saken.  

2.3. ENKELTSAK TIL KONTAKTPUNKTET I SVEITS ANGÅENDE NORGE SOM STØTTE-NCP  

Elgesem innledet om status for første vurdering. Partene har mottatt utkast til første vurdering med utvidet 

frist for faktuelle endringer 6. mai. 

Vedtak: Det norske Kontaktpunktet følger utviklingen i saken i Sveits’ Kontaktpunkt.  

3.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID 



3.1. KONTAKTPUNKTETS WEBINAR OG LANSERING AV ÅRSRAPPORT 

Elgesem oppsummerte fra Kontaktpunktets webinar 28. april om arbeidet med ansvarlig næringsliv i lys av 

koronakrisen, med framlegging av årsrapport og panelsamtale med representanter fra NHO, LO, ForUM og en 

representant fra en bedrift, samt åpningsinnlegg fra statssekretær Marianne Hagen. Se Kontaktpunktets 

oppsummering fra webinaret.  

Kontaktpunktet drøftet innleggene og responsen på webinaret, og hvordan Kontaktpunktet kan følge opp 

denne tematikken fremover, særlig i forhold til vedtak fra møte 23. mars: Kontaktpunktet vil ha en dialog med 

NHO og LO vedrørende betydningen av koronakrisen for arbeidet med ansvarlig næringsliv. 

Vedtak: Kontaktpunktet viderefører dialog med NHO og LO og ForUM om ansvarlig næringsliv i lys av 

koronakrisen. Kontaktpunktet følger opp med relevante myndigheter om forventninger til ansvarlig 

næringsliv i lys av koronakrisen.  

 Sekretariatet fortsetter å promotere årsrapport og Kontaktpunktets informasjonsfilm.  

3.2. OECS VEILEDNINGSMATERIALE OM RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT OG COVID-19 

Elgesem innledet. OECDs senter for ansvarlig næringsliv har utarbeidet en flyer og et dokument om ansvarlig 

Næringsliv og Covid-19. Hovedmomentene er at koronakrisen aktualiserer behovet for aktsomhetsvurderinger 

for å kartlegge og håndtere risiko for negativ effekt og skade, med særlig fokus på sysselsetting og forhold 

mellom partene i arbeidslivet og leverandørkjeden. Papirene ble også drøftet på digitalt møte i OECDs WPRBC 

21. april, og vil være tema for OECDs globale forum 17. juni og OECDs nettverkmøte for NCPer 18.-19. juni.  

Vedtak: Kontaktpunktet arbeider med å fremme anbefalinger fra OECD og videreutvikle rådgiving overfor 

norske myndigheter og partene i arbeidslivet om dette temaet. Det utarbeides pedagogisk 

informasjonsmateriell om aktsomhetsvurderinger og et kompendium med en samling av banebrytende 

klagesaker behandlet av kontaktpunkt.  

3.3. UNDERSØKELSE OM BEDRIFTERS ARBEID MED ANSVARLIG NÆRINGSLIV  

Elgesem innledet. Sentio presenterte hovedfunnene i undersøkelsen. Undersøkelsen viser at OECDs 

retningslinjer og Kontaktpunktet er lite kjent. Det vises til protokoll fra Kontaktpunktets møte 23. mars om at 

det planlegges en felles lansering av undersøkelsen i samarbeid med Amnesty, som foreløpig er utsatt.  

Vedtak: Kontaktpunktet drøftet hovedpunkter i undersøkelsen og hva som vil være Kontaktpunktets 

budskap. I tråd med diskusjon på Kontaktpunktmøte 23. mars, lanseres undersøkelsen i samarbeid med 

Amnesty på en egnet lanseringsmåte og tidspunkt.   

3.4. KONTAKTPUNKTETS VEILEDNINGSARBEID I LYS AV UNDERSØKELSEN OM ANSVARLIG 

NÆRINGSLIV.  

Elgesem og sekretariatet ved Sand innledet. Undersøkelsen synliggjør behovet for å spre kunnskap om OECDs 

retningslinjer generelt og konkret hva det innebærer å gjøre risikobasert aktsomhetsvurderinger for ansvarlig 

næringsliv.  

Vedtak: Sekretariatet følger opp Kontaktpunktets veiledningsarbeid i tråd med Kontaktpunktets drøfting i 

møtet.  

Nytt forslag til vedtak: Sekretariatet fortsetter veiledningsarbeidet gjennom kurs, seminarer og utadrettet 

virksomhet. Det vil arbeide for å nå ut bredere med veiledningsarbeidet både gjennom andre kanaler og via 

myndigheter og interessenter, særlig med tanke på små og mellomstore bedrifter. Kontaktpunktet vil 

https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/webinar-28-april-ansvarlig-naeringsliv-i-koronakrisen/
https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/regjeringen-forventer-ansvarlig-naeringsliv-ogsa-i-krisetid/
https://mneguidelines.oecd.org/COVID-19-and-Responsible-Business-Conduct.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129619-6upr496iui&title=COVID-19-and-Responsible-Business-Conduct


arbeide for å øke kjennskapen og vil oppfordre myndigheter, partene i arbeidslivet som NHO og LO, og sivilt 

samfunn om å samarbeide for å øke bevisstheten om ansvarlig næringsliv og OECDs retningslinjer. 

3.5. KONTAKTPUNKTETS ADMINISTRASJON OG BUDSJETT 

Elgesem innledet. Det vises til referat fra årsmøte mellom UD og Kontaktpunktet, der det fremgår følgende: 

UD noterte Kontaktpunktets innspill og vil følge opp spørsmål rundt budsjett, særlig ønske om en tredje stilling, 

økt honorar for kontaktpunktmedlemmer, mulig varaordning/evt. økning av antall medlemmer, og forutsigbar 

budsjettsituasjon. 

Elgesem innledet om status for dette arbeidet.  

4.  KOMMENDE MØTER I OECD 

4.1. OECDS GLOBALE FORUM OM ANSVARLIG NÆRINGSLIV 17. JUNI 

OECDs global forum on responsible business conduct skulle opprinnelig markere 20-års jubileum for 

Kontaktpunktordningen med et stort årlig seminar i Paris. Møtet blir erstattet av et virtuelt møte. 

4.2. OECDS NETTVERKSMØTE FOR NASJONALE KONTAKTPUNKT 18.-19. JUNI 

Det årlige nettverksmøtet for nasjonale kontaktpunkt holdes virtuelt 18.-19. juni på Zoom. 

Kontaktpunktmedlemmene oppfordres til å delta.  

5.  EVENTUELT 

5.1. OECDS KONTAKTPUNKTORDNING OG TILGANG TIL REMEDY 

Gro Granden ba om oppdatering om mulig studie for dette arbeidet. Halsaa orientert om at dette var del av 

agendaen både for OECDs globale forum og NCP nettverksmøte i juni, og at vi venter på mer informasjon om 

OECDs studie av dette arbeidet, før vi eventuelt igangsetter egne undersøkelser.  

A.  KOMMENDE ARRANGEMENT  

Kommende møter i Kontaktpunktet: OBS – må avholdes på Skype inntil videre. 

28. april: webinar om ansvarlig næringsliv i lys av koronakrisen, lansering av årsrapport.  

29. april: på Skype/tlf 

25. mai 

 

Internasjonale møter  

- 12. -13. mai: Nordisk baltisk NCP-møte København – utsatt til høsten 

- 17. juni: OECD globalt forum RBC – erstattes med virtuelt møte 

- 18. -19. juni: NCP nettverksmøte OECD Paris – virtuelt møte på Zoom 

 

Ved behov kalles det inn til ekstra møter i Kontaktpunktet. 

https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/webinar-28-april-ansvarlig-naeringsliv-i-koronakrisen/

