
 

 

PROTOKOLL MØTE 14. SEPTEMBER 2020 KL 10:00 - 12:30 - KONTAKTPUNKTET FOR 

ANSVARLIG NÆRINGSLIV, STED: AVHOLDT PÅ SKYPE/TLF.  

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

Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa og Åse Sand.  

Kristel Tonstad deltok på sak 3.1. 

1.  PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 24. AUGUST 2020  

Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 24. august er godkjent.  

2.  OPPSUMMERING AV ARBEIDET I SEKRETARIATET SIDEN FORRIGE MØTE I 

KONTAKTPUNKTET 

Sekretariatet orienterte om deltakelse og relevans av følgende møter/arrangement: 

 Finans Norge og NHOs bærekraftsforum hadde begge fokus på Grønn finans og EUs sustainable 

finance prosjekt og taksonomi, som innebærer kriterier for bærekraftige økonomiske aktiviteter. Dette 

inkluderer sosiale forhold, som viser til OECDs retningslinjer, UNGP og ILOs kjernekonvensjoner, og 

forventninger om å gjøre aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.  

 NHOs veikart for fremtidens næringsliv er lansert, mye fokus på grønt skifte, noe omtale om ansvarlig 

næringsliv.  

 NorgesGruppen og King Instituttet har lansert rapport for matvarebransjen med fokus på 

migrantarbeidere i norske verdikjeder for matproduksjon. Anbefaling til alle selskap om å gjøre 

aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer.  

 Koalisjonen for ansvarlig næringsliv – KAN - ble lansert 1. september, en rekke selskaper har sluttet seg 

til anbefaling om å innføre en lov om næringsliv og menneskerettigheter.  

 Beate Ekeløve-Slydal innledet via Zoom på seminar om næringsliv og menneskerettigheter i Vilnius 10. 

september, i regi av Litauens kontaktpunkt. Hun innledet om Kontaktpunktet og Amnestys 

næringslivsundersøkelser, og Etikkinformasjonslovforslaget. 

 

3.  BEHANDLING AV ENKELTSAKER 

3.1. ENKELTSAK AV 16. DESEMBER 

Elgesem innledet. Partene fikk tilsendt utkast til første vurdering 11. august, med ti dagers frist for å 

kommentere eventuelle faktiske feil. Begge parter har bekreftet mottatt.  

Vedtak: Sekretariatet følger opp praktiske trinn i klageprosessen.  

https://www.finansnorge.no/aktuelt/tidligere-arrangementer/2020/barekraftig-finans-og-klimarisiko-i-finansnaringen/
https://www.nho.no/tema/neste-trekk/
https://koalisjonenkan.no/


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

Sekretariatet ved Åse Sand innledet. Det avholdes for tiden informasjonsmøte om veien videre med partene.  

Vedtak: Sekretariatet følger opp praktiske trinn i videre steg i behandlingen.  

Frode Elgesem deltar ikke i behandlingen av denne saken.  

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. Det er ny utvikling i rettsprosessene i Norge, klikk her: 

https://www.nrk.no/trondelag/reineierne-anker-vindkraftutbygging-til-hoyesterett-1.15135798 

Vedtak: Norges kontaktpunkt følger utviklingen i saken for Sveits’ kontaktpunkt, og informerer Sveits om 

den siste avgjørelsen i norsk domstoler. 

3.4. KLAGE TIL NEDERLANDS KONTAKTPUNKT SOM BERØRER NORSKE FORHOLD 

Sekretariatet ved Halsaa innledet om status i saken og praktiske forhold i håndteringen i klagesaken. Elgesem 

har sendt redegjørelse om habilitet dersom saken deles opp og en del skal behandles av det norske 

kontaktpunktet.  

Vedtak: Sekretariatet holder kontakt med Nederland om utviklingen i saken, og følger opp de praktiske 

forhold i håndteringen. Kontaktpunktet støtter Elgesems redegjørelse av habilitet. Dersom saken deles opp 

og skal behandles av det norske Kontaktpunktet, vil det utnevnes en vikar for å lede behandlingen av klagen.  

Elgesem deltok ikke under behandlingen av dette dagsordenspunktet.  

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 har i egne brev til 

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

Kontaktpunktets oppfordring. Finansdepartementet har inngitt skriftlig svar.  

Vedtak: Kontaktpunktet vil sende nytt brev med oppfølgingsspørsmål og gjenta anmodningen om å stille 

krav til ansvarlig næringsliv, og vil arbeide med annen oppfølging av temaet. Kontaktpunktet viderefører 

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

4.2. KONTAKTPUNKTETS NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER: OPPFØLGING. 

Elgesem innledet. Det vises til Kontaktpunktet undersøkelse av bedrifters arbeid med ansvarlig næringsliv. 

Kontaktpunktet drøftet videre oppfølging av næringslivsundersøkelsen.  

Vedtak: Kontaktpunktet følger næringslivsundersøkelsen med relevante myndigheter og andre relevante 

aktører.  

4.3 MARKERING AV KONTAKTPUNKTENES 20-ÅRS JUBILEUM 

https://www.nrk.no/trondelag/reineierne-anker-vindkraftutbygging-til-hoyesterett-1.15135798
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/


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

tentativt november, i samarbeid med departement som gir mandat til Kontaktpunktet. OECD sentralt vil 

markere 20-års jubileet 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 ti banebrytende klagesaker behandlet i OECD-kontaktpunktordningen.  

Vedtak: Sekretariatet igangsetter planlegging av markering av 20-årsjubileum og ferdigstiller kompendium 

med klagesaker. 

5.  EVENTUELT 

A.  KOMMENDE ARRANGEMENT  

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

14. oktober – Virksomhetsplanlegging  

19. oktober 

16. november 

14. desember 

 

Internasjonale møter:  

- 2. – 3. november OECD WPRBC møte (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. 


