
 

 

PROTOKOLL MØTE 19. OKTOBER 2020 KL 9:00 - 11:30 - 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 under behandling av sak 4.1. Ola Mestad deltok under behandling av sak 4.2. 

Student Florina Zagragja deltok på møtet som observatør. 

1.  PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 14. SEPTEMBER 2020  

Protokoll fra møtet 14. september er sendt på e-post sirkulasjon.  

Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 14. september er godkjent.  

2.  OPPSUMMERING AV ARBEIDET I SEKRETARIATET SIDEN FORRIGE MØTE I 

KONTAKTPUNKTET 

Sekretariatet innledet. 

3.  ADMINISTRATIVT  

3.1. KONTAKTPUNKTETS VIRKSOMHETSPLAN 

Elgesem innledet. Kontaktpunktet holdt første møte for virksomhetsplanlegging 14.10, og sekretariatet 

utarbeidet på bakgrunn av diskusjonene utkast til virksomhetsplan for 2021. Virksomhetsplan og budsjett skal 

fremlegges UD i årlig møte i desember. 

Vedtak: Sekretariatet utarbeider oppdatert utkast til virksomhetsplan som drøftes i neste møte i 

Kontaktpunktet 16. november. 

4.  BEHANDLING AV ENKELTSAKER 

4.1. ENKELTSAK AV 16. DESEMBER (CSJA –  TELENOR) 

Elgesem innledet. Det vises også til ekstraordinært møte i Kontaktpunktet 28. september, der saken ble 

drøftet. Nytt utkast til første vurdering er sendt til partene.  

Vedtak: Det tas sikte på å publisere første vurdering i saken 26. oktober 

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



Ola Mestad innledet. Vi avholder i disse dager informasjonsmøte om veien videre med partene.  

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

Frode Elgesem deltok ikke i behandlingen av denne saken.  

4.3. 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 

Kontaktpunktet har utarbeidet et sammendrag på engelsk i saken, som sendes medlemmene.  

Vedtak: Norges kontaktpunkt følger utviklingen i saken i Sveits’ kontaktpunkt.  

4.4. KLAGE TIL NEDERLANDS KONTAKTPUNKT SOM BERØRER NORSKE FORHOLD 

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

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

forhold i håndteringen.  

Elgesem deltok ikke under behandlingen av dette dagsordenspunktet. 

5.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID 

5.1. MARKERING AV KONTAKTPUNKTENES 20-ÅRS JUBILEUM 

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

tentativt desember, og har oppfordret UD og NFD til å stå som vert. OECD planlegger en publikasjon og 

markering som skal drøftes 24. oktober og i møtet i WPRBC 2. – 3. november.  

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

med klagesaker. 

6.  HANDLINGSPLANER OG INITIATIV SOM BERØRER ANSVARLIG NÆRINGSLIV 

Elgesem innledet om Kontaktpunktets arbeid for å gi innspill til ulike handlingsplaner og initiativ.  

A) REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTSMÅLENE.  

Kontaktpunktet v/Dehli og Halsaa deltok på KMDs innspillsmøte om handlingsplanen for bærekraftsmålene. 

Kontaktpunktet planlegger å sende skriftlig innspill til meldingen og understreke at et ansvarlig næringsliv er en 

forutsetning for å nå bærekraftsmålene.  

B) REGJERINGENS EKSPORTHANDLINGSPLAN.  

Regjeringen lanserte sin eksporthandlingsplan 6. oktober. Handlingsplanen omhandler tema som den 

overordnede handelspolitiske situasjonen, den globale økonomiske krisen skapt av koronapandemien og 

konkurransesituasjonen for norske selskaper i utlandet. 

Planen inneholder en kort omtale om OECDs retningslinjer, men ingen omtale av tematikken i tiltakspunktene. 

Elgesem har forfattet en kronikk om saken.  

https://www.nrk.no/trondelag/reineierne-anker-vindkraftutbygging-til-hoyesterett-1.15135798
https://berekraft.regjeringen.no/delta-innspillsmote/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/for-og-med-norsk-naringsliv/id2768770/


C) REGJERINGENS UTVALG «NORGE MOT 2025» 

Regjeringen har satt ned utvalget «Norge mot 2025». Utvalget skal vurdere hvordan konsekvenser av 

virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil 

påvirke utviklingen i norsk økonomi frem mot 2025. Kontaktpunktet vil bli invitert til å gi innspill i møtet med 

utvalget.  

Vedtak: Sekretariatet sender over innspill til regjeringens handlingsplan for bærekraftsmålene, og følger opp 

de andre initiativene.  

7. OECD OG KONTAKTPUNKTORDNINGEN 

7.1. MØTER I REGI AV OECD  

Elgesem innledet om dagsorden for møte i WPRBC 2.-3. november og NCP nettverksmøtet 4. november. 

Møtene vil avholdes virtuelt. Kontaktpunktmedlemmene oppfordres til å delta.  

Merk særlig for WPRBC-møtet: Planer for en gjennomgang av OECDs retningslinjer: «a stocktacking exercise», 

gjennomgang av nasjonale myndigheters tiltak for å sikre at ansvarlig næringsliv er en del av koronaoppfølging, 

myndigheters tiltak for å fremme ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger, 20-års markering av den 

nasjonale kontaktpunktordningen. 

For NCP nettverksmøte: Presentasjon av verktøy for å styrke kontaktpunktordningen: Innføringsverktøy for 

nye NCPer, maler for klagesaksbehandling, prosedyreregler mm. Utveksling av beste praksis for at NCPer har 

god håndtering av habilitetsspørsmål i klagesaksbehandling.   

Vedtak: Kontaktpunktet deltar på møter i WPRBC og NCP network meeting og holder kontakt med norske 

myndighetene om deltakelse og innlegg på møtene.  

8.  EVENTUELT 

 

8.1 LOVFORSLAGET FRA ETIKKINFORMASJONSUTVALGET 

Lovforslaget fra Etikkinformasjonsutvalget. Ekeløve-Slydal innledet. Hvordan kan Kontaktpunktet bidra til å 

gjøre sitt høringsinnspill kjent hos beslutningstakere.  

Vedtak: Kontaktpunktet tilbyr å informere nærmere om sitt høringsinnspill til lovutkastet, til relevante 

beslutningstakere.  

A.  KOMMENDE ARRANGEMENT  

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

 

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. 

https://www.norgemot2025.no/

