
 

 

PROTOKOLL MØTE 14. DESEMBER 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.  

Ola Mestad deltok under dagsordenspunkt 4.1 og Njål Høstmælingen deltok under dagsordenspunkt 4.4. 

Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa og Åse Sand. 

1.  PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 16. NOVEMBER 2020  

Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 16. november er godkjent.  

2.  OPPSUMMERING AV ARBEIDET I SEKRETARIATET SIDEN FORRIGE MØTE I 

KONTAKTPUNKTET 

Sekretariatet innledet. 

3.  ADMINISTRATIVT  

3.1. ÅRLIG MØTE MELLOM KONTAKTPUNKTET OG UD/NFD 

Elgesem innledet. Årlig møte mellom Kontaktpunktet og UD/NFD er planlagt til 9. desember. Kontaktpunktet 

har oversendt Virksomhetsplan, rapport for leveranser i 2020 og forslag til overordnet budsjett for 2020 til UD, 

i tråd med mandat fra UD til Kontaktpunktet.  

Vedtak: Kontaktpunktet følger opp oppfølgingspunkter fra årlig møte med UD/NFD, i tråd med foreslått 

ansvarsfordeling mellom medlemmene.  

3.2.  UTVIKLING AV KONTAKTPUNKTET OG SEKRETARIATET 

Elgesem innledet. Rekrutteringsprosessen for ny fagdirektør er gjennomført. Når stillingen bli besatt vil 

sekretariatet få vesentlig økt kapasitet. Presentasjon av stillingen. Det legges også opp til en fortsatt diskusjon 

av videre utvikling av kontaktpunktet. 

Vedtak: Sekretariatet fortsetter arbeidet med å få fagdirektøren på plass.  

4.  BEHANDLING AV ENKELTSAKER 

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

Ola Mestad innledet om status for saken. Partene har enes om en mekler i saken.  

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



Frode Elgesem deltok ikke i behandlingen av denne saken.  

4.2. ENKELTSAK CSJA –  TELENOR 

Elgesem innledet. Første vurdering i saken er publisert. Elgesem redegjorde for saksbehandlingen hittil og neste 

skritt i Kontaktpunktets behandling.  

Vedtak: Sekretariatet følger opp forslag til neste skritt i behandlingen av saken.  

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

SWITZERLAND VS BKW GROUP  

Elgesem innledet om status for saken.   

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

4.4. KLAGE TIL NEDERLANDS KONTAKTPUNKT SOM BERØRER NORSKE FORHOLD 

Høstmælingen og sekretariatet ved Halsaa innledet om status i saken.  

Vedtak: Sekretariatet holder kontakt med Nederland og følger opp de praktiske forhold i håndteringen.  

Elgesem deltok ikke under behandlingen av dette dagsordenspunktet. 

5.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID 

5.1. WORKSHOP OM ANSVARLIG NÆRINGSLIV FOR VIRKEMIDDELAPPARATET 7. –  8.  DESEMBER  

Elgesem og sekretariatet ved Sand innledet.  Kontaktpunktet arrangerte 7. -8. desember workshop i samarbeid 

med UD og NFD. Se nettsak her. Det var god deltakelse fra målgruppen. Målsetningen med workshop var å 

bidra til økt kompetanse og samstemthet om forventninger til ansvarlig næringsliv blant aktører som gir 

økonomisk støtte og veiledning til næringslivsaktører. Workshopen ble åpnet av statssekretær Sunde Eidem fra 

NFD, og det var innledninger fra Kontaktpunktet, GIEK, IN, Norfund, Yara, Scatec Solar, ForUM og LO. 

Deltakerne løste også en  caseoppgave for deltakerne utviklet av Governance Group i samarbeid med 

Kontaktpunktet og GIEK.  

Målgruppen for workshopen var representanter fra GIEK, Eksportkreditt, Norfund og Innovasjon Norge, samt 

UD/NFD og norske utestasjoner. 

Vedtak: Kontaktpunktet følger opp workshopen med fortsatt innsats for samstemt og god informasjon om 

ansvarlig næringsliv fra offentlige aktører som gir økonomisk støtte og veiledning til private aktører. 

5.2. MARKERING AV KONTAKTPUNKTENES 20-ÅRS JUBILEUM 

Elgesem innledet. OECD planlegger markering av 20-års jubileet 14. desember, med lansering av papiret 

«Providing access to remedy - 20 years later and the road ahead». Frode Elgesem sitter i et panel på 

arrangementet for å drøfte hvordan Kontaktpunktenes klageordning har bidratt til ansvarlig næringsliv.  

Kontaktpunktet lanserer i forbindelse med 20-års jubileet et kompendium med ti banebrytende klagesaker 

håndtert av Kontaktpunktene.  

6. OECD OG KONTAKTPUNKTORDNINGEN 

https://www.responsiblebusiness.no/committee-seeking-justice-for-alethankyaw-csja-telenor/
https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/et-samlet-virkemiddelapparatet-kan-lofte-innsatsen-for-ansvarlig-naeringsliv/
https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/oecd-rapport-nasjonale-kontaktpunkt-viktige-drivere-for-ansvarlig-naeringsliv-men-ma-styrkes/
https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/kompendium-ti-banebrytende-klagesaker-handtert-av-oecds-kontaktpunkt/


6.1. MØTER I REGI AV OECD  

Elgesem og Halsaa innledet om møtene i WPRBC 2.-3. november og 8. desember, og NCP nettverksmøtet 4. 

november, samt en egen sesjon for NCPer om utveksling av arbeidet med klagesaker 27. november. 

Vedtak: Sekretariatet følger utviklingen i WPRBC i dialog med UD og NFD, og følger opp tiltak fremmet i NCP-

nettverksmøtet om koordinering om å fremme OECDs retningslinjer.   

8.  EVENTUELT 

A.  KOMMENDE ARRANGEMENT  

Møter i Kontaktpunktet:   

 

11. januar  

8. februar   

15. mars  

19. april  

31. mai  

21. juni  

Kommende møter i Kontaktpunktet: avholdes på Skype inntil videre pga koronasituasjonen og 

smittevernshensyn. 

 

Ved behov kalles det inn til ekstra møter i Kontaktpunktet. 


