
 

 

PROTOKOLL MØTE 19. APRIL 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.  

Njål Høstmælingen deltok under dagsordenspunkt 3.2. 

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

1.  PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 15. MARS 2020  

Vedlegg: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 15. mars. 

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

2.  OPPSUMMERING AV ARBEIDET I SEKRETARIATET SIDEN FORRIGE MØTE I 

KONTAKTPUNKTET 

Sekretariatet innledet. 

• Sekretariatet er i dialog med NHO om å utarbeide en dilemmasamling. 

• Sekretariatet har samarbeidet med NHO, LO og Etisk Handel om utvikling av et kurs om ansvarlig 

næringsliv i Kina.  

• Sekretariatet mottar og følger opp henvendelser fra enkeltbedrifter og utestasjoner om veiledning til 

bedrifter på ansvarlig næringsliv.  

• Sekretariatet v/Sand innledet 13. april på Forsvarsforum om ansvarlig næringsliv og 

aktsomhetsvuderinger.  

 

3.  BEHANDLING AV ENKELTSAKER 

3.1. 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 dialog med Telenor om dokumentasjon til Kontaktpunktets videre 

behandling av saken.  

Vedtak: Kontaktpunktet følger opp videre skritt i saken.  

3.2. KLAGE TIL NEDERLANDS KONTAKTPUNKT SOM BERØRER NORSKE FORHOLD  

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

responderte til det siste fra innklaget part 26. mars. Utkast til første vurdering er i ferd med å ferdigstilles, med 

mål om utsending til partene medio april, og tentativ publisering tidlig i mai. 

https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/kurs-for-norske-bedrifter-i-kina/
https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/kurs-for-norske-bedrifter-i-kina/


Det holdes kontakt med Nederlands NCP som har delt utkast til første vurdering med partene og trolig vil 

publisere denne noe før.  

Vedtak: Sekretariatet følger opp de praktiske skrittene i klagebehandlingen, med mål om publisering av 

første vurdering april/mai.  

Elgesem deltok ikke under behandlingen av dette dagsordenpunktet. 

4. OECD OG KONTAKTPUNKTORDNINGEN  

4.1. OPPSUMMERING FRA MØTE I OECDS WORKING PARTY FOR RESPONSIBLE BUSINESS 

CONDUCT 23. –  25. MARS.   

Ekeløve-Slydal og sekretariatet ved Halsaa innledet. Årsrapporten fra Kontaktpunktene viser stort sprik i 

Kontaktpunktenes ressurser og virke. Særlig to sentrale saker på agendaen: Arbeid med å utvikle notat for 

«Role of Government in promoting RBC», og OECDs prosess rundt «Stocktaking report» for mulig oppdatering 

av OECDs retningslinjer. Særlig behov for å styrke prosedyrereglene slik at Kontaktpunktordningen blir styrket 

og for «funcional equivalence».  

Vedtak: Kontaktpunktets holder kontakt med de norske delegatene til møtet fra NFD/UD med sikte på 

oppfølging av saker fra møtet. 

5.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID 

5.1. KONTAKTPUNKTETS ÅRSRAPPORT –  LANSERING 26. APRIL 

Elgesem og sekretariatet ved Halsaa innledet. Kontaktpunktet lanserte sin årsrapport 26. april, her kan man 

laste ned årsrapport. Se informasjon om lansering her: 

https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/kontaktpunktets-dialogmote-26-april/. 

Kontaktpunktmedlemmene ble anmodet om å dele informasjon om arrangementet i sine nettverk, og delta 

digitalt eller fysisk på arrangementet dersom smitteverntiltak tillater det.   

5.2.   REGJERINGENS FORSLAG TIL LOV OM VIRKSOMHETERS ÅPENHET OG ARBEID MED 

GRUNNLEGGENDE MENNESKERETTIGHETER OG ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD 

(ÅPENHETSLOVEN). 

Elgesem og sekretariatet ved Tonstad og Halsaa innledet, både om innhold og konsekvenser, som ble drøftet av 

Kontaktpunktet. Regjeringen la frem forslag til lov 9.04.21. Kontaktpunktet drøftet også hva et innspill fra 

Kontaktpunktet til Stortingshøringen skulle legge vekt på.  

Kontaktpunktet så også på hva lovforslaget kan innebære for Kontaktpunktets arbeid og ressurser.  

Vedtak: Kontaktpunktet utarbeider innspill til Stortingshøringen om åpenhetsloven.  

5.3. KONTAKTPUNKTETS VIRKSOMHETSPLAN. PRIORITERINGER 

Dette punktet ble utsatt til neste møte.  

5.4. INTERNASJONAL OG NASJONAL UTVIKLING PÅ ANSVARLIG NÆRINGSLIV  

Dette punktet ble utsatt til neste møte. 

https://www.responsiblebusiness.no/files/2021/04/OECD_Kontaktpunkt_%C3%A5rsrapport-2020_UU_3.pdf
https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/kontaktpunktets-dialogmote-26-april/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-150-l-20202021/id2843171/


6.  EVENTUELT 

A.  KOMMENDE ARRANGEMENT  

Kommende møter i Kontaktpunktet våren 2021: 

31. mai  

21. juni  

Ved behov kalles det inn til ekstra møter i Kontaktpunktet. 

 

Andre møter: 

26. april: Kontaktpunktets dialogmøte og lansering av årsrapport. 

12. mai: Nordisk-baltisk møte for Kontaktpunkt 

15. – 17. juni: OECD Global forum for RBC 

22. – 23. juni OECD NCP network meeting 

 


