
 

 

PROTOKOLL MØTE 15. MARS 2021 KL 9:00 - 11:30 - KONTAKTPUNKTET FOR ANSVARLIG 

NÆRINGSLIV, STED: AVHOLDES PÅ TEAMS.  

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

I påvente av formelt oppnevningsbrev fra departementet, deltok Gro Granden og Cathrine Dehli i møtet, etter 

Kontaktpunktets beslutning.  

Njål Høstmælingen deltok under dagsordenspunkt 4.2. 

Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa, Kristel Tonstad og Åse Sand. 

1.  PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 08. FEBRUAR 2020  

Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 08. februar er godkjent.  

2.  ADMINISTRATIVT. MEDLEMMER AV KONTAKTPUNKTET FRA 1. MARS 2021  

Elgesem innledet om oppnevning av medlemmer i Kontaktpunktet fra 1. mars 2021, og forventninger til leder 

og medlemmer, og rollefordeling mellom Kontaktpunktet og sekretariatet og internt i sekretariatet. 

Medlemmene ønsket notatene velkommen og kom med noen forslag til oppdateringer og presiseringer. 

Vedtak: Kontaktpunktet sluttet seg i hovedsak til notatene. Notatene oppdateres på bakgrunn av 

diskusjonen i møtet og sendes medlemmene på e-postsirkulasjon for eventuelle bemerkninger. 

3.  OPPSUMMERING AV ARBEIDET I SEKRETARIATET SIDEN FORRIGE MØTE I 

KONTAKTPUNKTET 

Sekretariatet innledet. 

• Generelt har det vært mye arbeid med klagesakene og årsrapport.  

• 10. februar innledet sekretariatet v/Halsaa og Tonstad på NHOs bærekraftsforum om Retningslinjene, 

kontaktpunktet og klageordningen med Statkraft-Jijnjvevareie-saken som case. Kristel presenterte 

kompendiet med ti banebrytende klagesaker.  

• Vi har vært i dialog med KLD om RBC og klima og mulig samarbeid. 

• Vi fortsetter dialog med BFD om faglige spørsmål til deres arbeid med åpenhetslov.  

• Det er innledet samarbeid med NHO om ulike type kurs/verktøy for å fremme ansvarlig næringsliv.  

• Også innledet samarbeid med Raftostiftelsen om NHH seminar og Raftos utvikling av 

nettsider/ressurser for bedrifter om MR og næringsliv og aktsomhetsvurderinger.  

• Oppslag i Fri Fagbevegelse der bl.a. også Frode intervjues om aktsomhetsvurderinger ved innkjøp, 

spørsmål om forretningsforbindelser mm. 

https://frifagbevegelse.no/nyheter/lo-reagerer-norske-tog-vurderer-a-kjope-tog-av-et-selskap-som-tjener-penger-i-okkupert-palestina-6.158.774142.2c3fd0ca5d


• Mye oppmerksomhet i media om migrantarbeidere i Qatar og diskusjon om mulig boikott av Fotball 

VM. Kontaktpunktet har vært i dialog med Sveits NCP om deres klagesak der FIFA kom til enighet om 

tiltak. Kontaktpunktet drøftet mulig oppfølging.  

 

4.  BEHANDLING AV ENKELTSAKER 

4.1. ENKELTSAK CSJA –  TELENOR 

Elgesem og sekretariatet ved Tonstad innledet. Saken er tatt til behandling og er inne i en prosess med «good 

offices/examination». Det har vært avholdt et møte med Telenor og de har sendt informasjon som det vil 

redegjøres for i møtet. 

Utkast til vedtak: Kontaktpunktet følger opp videre skritt i saken.  

4.2. KLAGE TIL NEDERLANDS KONTAKTPUNKT SOM BERØRER NORSKE FORHOLD  

Høstmælingen og sekretariatet ved Tonstad innledet. Det har vært oppfølging med partene. Kontaktpunktet 

drøftet utkast til første vurdering. Det tas sikte på god koordinering med Nederlands NCP om innhold så langt 

som mulig, også dato for publisering med Nederland.  

Utkast til vedtak: Sekretariatet innarbeider kommentarer fra møtet i nytt utkast til første vurdering, som 

sendes på e-post-sirkulasjon. Mål er ferdigstilling av utkast innen utgangen av mars, som da deles med 

partene. Sekretariatet holder kontakt med partene i saken, og med Nederlands NCP.  

Elgesem deltok ikke under behandlingen av dette dagsordenpunktet. 

5. OECD OG KONTAKTPUNKTORDNINGEN  

5.1. MØTE I OECDS WORKING PARTY FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT 23. –  25. MARS.   

Elgesem og sekretariatet ved Halsaa innledet.  

Utkast til vedtak: Kontaktpunktets holder kontakt med de norske delegatene til møtet fra NFD/UD med sikte 

på å utarbeide felles norsk posisjon og gi innspill til eventuelle innlegg i møtet.  

6.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID 

6.1. KONTAKTPUNKTETS ÅRSRAPPORT –  LANSERING I APRIL  

Elgesem og sekretariatet ved Halsaa innledet.  

Årsrapporten vil lanseres på Kontaktpunktets årlige dialogmøte 26. april på Litteraturhuset. Det legges opp til 

kombinasjon av fysisk møte (hvis mulig) og webinar som strømmes direkte. Medlemmene drøftet forslag til 

program. Det legges opp til to deler.  

1. Introduksjons av årsrapporten fra Frode Elgesem, med påfølgende forberedte kommentarer fra NHO, 

LO og ForUM. Presentasjon fra en bedrift (som er intervjuet i årsrapport) om deres arbeid med 

ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger.  

2. Panelsamtale om enten:  

a. Finansnæringen og innsats for redusere klimaavtrykk i finansielle operasjoner for å bidra til 

målene i Paris-avtalen.  

b. Næringsliv, menneskerettigheter og miljø/klima 

Commented [HC1]: Usikker på om vi skal omtale denne 
diskusjonen. 

https://www.responsiblebusiness.no/files/2020/12/Kompendium-20-aar-med-nasjonale-kontaktpunkt_webfil.pdf


Utkast til vedtak: Sekretariatet følger opp diskusjonen og arbeider med årsrapport og program for lansering.  

6.2. KONTAKTPUNKTETS VIRKSOMHETSPLAN. PRIORITERINGER  

Dette punktet ble utsatt til neste møte. 

Det vises til forslag til arbeidsdeling om oppfølging av Kontaktpunktets virksomhetsplan. Medlemmene 

oppfordres til å følge opp med sekretariatet om konkrete tiltak.  

6.3. KONTAKTPUNKTETS KURS FOR BEDRIFTER OM ANSVARLIG NÆRINGSLIV OG 

AKTSOMHETSVURDERINGER.  

Elgesem og sekretariatet ved Sand innledet.  

Utkast til vedtak: Kontaktpunktet arrangerer kurs for ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger for 

bedrifter i 2021 med start på høsten. 

6.4. INTERNASJONAL OG NASJONAL UTVIKLING PÅ ANSVARLIG NÆRINGSLIV  

Elgesem og sekretariatet ved Tonstad orienterte om nyere utvikling på feltet, bl.a. utviklingen i EU på 

lovregulering. Relevant utvikling sirkuleres jevnlig på e-post. 

7.  EVENTUELT 

7.1. MIGRANTARBEIDERE OG ANSVARLIG NÆRINGSLIV.  

Kontaktpunktet diskuterte mulig oppfølging av debatten knyttet til situasjonen for migrantarbeidere i Qatar og 

mulig boikott av VM i fotball. Kontaktpunktet har mottatt informasjon om fra Sveits NCP om deres oppfølging 

av klagesaken der FIFA kom til enighet om tiltak. 

A.  KOMMENDE ARRANGEMENT  

Kommende møter i Kontaktpunktet våren 2021: 

19. april  

31. mai  

21. juni  

Ved behov kalles det inn til ekstra møter i Kontaktpunktet. 

 

Andre møter: 

23. -24. mars: OECDs WPRBC. 

26. april: Kontaktpunktets dialogmøte og lansering av årsrapport. 

12. eller 20. mai: Webinar for Nordisk Baltiske kontaktpunkt. 

7. – 8. juni: OECD NCP network meeting 

Uke 24 (fra 14. juni) OECD Global forum for RBC 


