
 

 

PROTOKOLL MØTE 24. AUGUST 2020 KL 9:00 - 11:30 - KONTAKTPUNKTET FOR 

ANSVARLIG NÆRINGSLIV, STED: AVHOLDES PÅ SKYPE/TLF.  

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

Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa og Åse Sand. 

Ola Mestad deltok under sak 3.2, Kristel Tonstad under sak 3.1. 

1.  PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 15. JUNI 2020  

Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 15. juni er godkjent.  

2.  OPPSUMMERING AV ARBEIDET I SEKRETARIATET SIDEN FORRIGE MØTE I 

KONTAKTPUNKTET 

Sekretariatet innledet. Sentrale oppgaver har bl.a. vært deltakelse og oppfølging av OECDs NCP-nettverksmøte, 

møte i OECDs globale forum for ansvarlig næringsliv, møte om UNGP 10+. Sekretariatet har jobbet med OECD 

med bistand fra NIM om et ressurspapir for NCPs på urfolks rettigheter, og utarbeidelse av et kompendium om 

banebrytende klagesaker. Sekretariatet fikk også lagt inn i programmet til digital Arendalsuke, vårt seminar 

med presentasjon av næringslivsundersøkelsene.  

3.  BEHANDLING AV ENKELTSAKER 

3.1. ENKELTSAK AV 16. DESEMBER  

Elgesem og Halsaa innledet om behandlingen, særlig angående dialog med klager om avklaringer og 

alternativer for første vurdering. Kontaktpunktet drøftet alternativ for konklusjon i første vurdering i saken, 

samt svar på henvendelse fra innklaget selskap i saken.  

Vedtak: Sekretariatet følger opp praktiske trinn i klageprosessen. Kontaktpunktet mottar nytt utast til første 

vurdering til kommentar/godkjenning på sirkulasjon.  

3.2. ENKELTSAK KTNC WATCH –  TOTAL, EQUINOR, TECHNIP, SAMSUNG 

Ola Mestad innledet. Kontaktpunktets første vurdering i saken ble publisert 13. mai, der partene ble tilbudt 

veiledning, dialog og mekling.  

Vedtak: Sekretariatet følger opp praktiske trinn i videre steg i behandlingen. Partene, i første omgang de 

europeiske selskapene, blir invitert til et informasjonsmøte om prosessen videre. 

Frode Elgesem deltok ikke i behandlingen av dette dagsordenspunktet.  



3.3. ENKELTSAK TIL KONTAKTPUNKTET I SVEITS –  THE SOCIETY FOR THREATENED PEOPLES 

SWITZERLAND VS BKW GROUP  

Elgesem innledet. Sveits’ kontaktpunkt publiserte første vurdering 12. mai, i saken som også berører norske 

forhold og Fosen Vind. Partene har takket ja til mekling og dialog og blitt enige om mekler i saken.  

Vedtak: Norges kontaktpunkt følger utviklingen i saken i Sveits’ kontaktpunkt, og holder kontakt med det 

norske selskapet som er berørt av klagen om utvikling i saken.  

3.4. KLAGE TIL NEDERLANDS KONTAKTPUNKT SOM BERØRER NORSKE FORHOLD 

Elgesem innledet angående forslag fra Nederland om koordinering mellom kontaktpunktene i klagesaken.  

Elgesem redegjorde for mulige habilitetsspørsmål. 

Ressursdokument: OECDs veileder for koordinering i klagesaker. 

Vedtak: Sekretariatet gir tilbakemelding til Nederlands kontaktpunkt som reflekterer diskusjonen i 

kontaktpunktmøtet. Dersom Nederlands kontaktpunkt overfører den delen av klagen som gjelder Norge til 

det norske kontaktpunktet, må habilitetsspørsmål i Kontaktpunktet vurderes.  

4.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID 

4.1. KONTAKTPUNKTETS BREV TIL REGJERINGEN MED FORVENTNING OM AT KRISEPAKKEN 

INNEHOLDER KRAV TIL ANSVARLIG NÆRINGSLIV  

Elgesem innledet.  Det vises til kontaktpunktets brev til regjeringen. LO og Forum i egne brev til 

Finansdepartementet gitt tilslutning til Kontaktpunktets brev. NHO har også sendt brev og uttrykt støtte til 

Kontaktpunktets oppfordring.  

Kontaktpunktet drøftet videre oppfølging av brevet, både overfor regjeringen og i samarbeid med NHO, LO og 

ForUM, for å øke oppmerksomheten om behov for å følge internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv i 

håndteringen av koronakrisen.  

Vedtak: Kontaktpunktet følger opp med relevante myndigheter om forventninger til ansvarlig næringsliv i lys 

av koronakrisen. Det sendes et nytt brev der det vises til støtten fra NHO, LO og Forum med en anmodning 

om skriftlig svar.  

Kontaktpunktet viderefører dialog med NHO, LO og ForUM om ansvarlig næringsliv i lys av koronakrisen.  

4.2. KONTAKTPUNKTETS NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER: OPPFØLGING  

Elgesem og Ekeløve-Slydal innledet. Kontaktpunktet og Amnesty arrangerte 23. juni et felles seminar med 

lansering av Kontaktpunktets undersøkelse av bedrifters arbeid med ansvarlig næringsliv i samarbeid med 

Amnesty Norge. Se oppsummering her og her fra Amnesty.  

Kontaktpunktet drøftet videre oppfølging av næringslivsundersøkelsen.  

Vedtak: Kontaktpunktet følger næringslivsundersøkelsen med relevante myndigheter og andre relevante 

aktører, utarbeider informasjonsmateriell om undersøkelsen og tiltak for å skape ytterligere 

oppmerksomhet om undersøkelsene.  

4.3 MARKERING AV KONTAKTPUNKTENES 20-ÅRS JUBILEUM 

http://mneguidelines.oecd.org/Guide-for-NCPs-on-Coordination-when-handling-Specific-Instances.pdf
https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/kontaktpunktet-ber-regjeringen-stille-krav-om-ansvarlig-naeringsliv-i-korona-krisepakker/
https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/kontaktpunktets-undersokelse-om-ansvarlig-naeringsliv/
https://amnesty.no/er-norske-selskaper-i-front?fbclid=IwAR3fxUiy7PKLncwosdBXSKU4cpy-i9-GU2jGvhQ5z6gCJ1fpF_jCFA6gNkI


Elgesem innledet. Kontaktpunktet planlegger en markering av 20-års jubileet av kontaktpunktordningen, 

tentativt november. OECD sentralt vil markere dette på WPRBC møtet i november, med lansering en 

publikasjon for å illustrere kontaktpunktordningens viktige rolle som klagemekanisme, blant annet ved å 

analysere effektene av 20 klagesaker. Rapporten skal være fremtidsrettet og vil plassere OECD-mekanismen i 

det større landskapet av mekanismer for oppreisning og erstatning, samt reflektere over hvilken rolle 

kontaktpunktordningen kan spille det neste tiåret.  

OECD publikasjonen vil inngå i det norske markeringen. I tillegg har sekretariatet utarbeidet et utkast til et 

norsk kompendium med en samling av ni banebrytende klagesaker behandlet i OECD-kontaktpunktordningen.  

Vedtak: Sekretariatet igangsetter planlegging av markering av 20-årsjubileum, tentativt slutten av november 

og ferdigstiller kompendium med klagesaker. 

5.  INTERNASJONALE MØTER I OECD OG ANNET 

5.1. OECDS NETTVERKSMØTE FOR NASJONALE KONTAKTPUNKT 18.-19. JUNI - OPPSUMMERING 

Av tidshensyn ble det kun henvist til det skriftlige materialet som var sendt ut, og som viser at det årlige 

nettverksmøtet for nasjonale kontaktpunkt ble avholdt virtuelt 18.-19. juni, og at sentrale tema var: 

1. Konsekvenser av koronakrisen for kontaktpunktenes arbeid, med særlig fokus på erfaringer med bruk 

av digitale verktøy i klagehåndtering og informasjonsarbeid. 

2. Oppfordring til myndigheter om å involvere kontaktpunktene i politikkutvikling for å innarbeide 

ansvarlig næringsliv i koronatiltakspakker. Få NCP’er blir involvert i dette arbeidet.  

3. Styrket fokus på miljø og ansvarlig næringsliv i tråd med Retningslinjene – verktøy og virkemidler 

4. Kontaktpunktenes arbeid med å bygge tillitsforhold til partene i arbeidslivet og andre interessenter.  

5. Kontaktpunktenes 20-årsjubileet i november. Fokus på rollen kontaktpunktenes klagemekanisme 

spiller innenfor det større landskapet av mekanismer for gjenoppreisning og erstatning.  

6. TUAC, BIAC og OECD Watch med felleserklæring som oppfordrer myndighetene til å styrke 

kontaktpunktordningen, særlig i lys av koronakrisen.  

Norges Kontaktpunkt var invitert til å innlede om sitt arbeid under på punkt 3 og 4.  

6.  EVENTUELT 

A.  KOMMENDE ARRANGEMENT  

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

14. september 

19. oktober 

16. november 

14. desember 

 

Internasjonale møter:  

- Uke 45 (2-5 nov) OECD WPRBC møte 2 dgr, TBC (Virtuelt møte) 

- 4. november OECD NCP nettverksmøte (virtuelt møte) 

- 16. – 18. november: Global forum business and human rights (virtuelt møte) 

 

Ved behov kalles det inn til ekstra møter i Kontaktpunktet. 


