PROTOKOLL MØTE 06. SEPTEMBER 2021 KL 9:00 - 11:30 - KONTAKTPUNKTET FOR
ANSVARLIG NÆRINGSLIV, STED: AVHOLDT FYSISK/PÅ TEAMS.
Deltakere: Kontaktpunktsleder Frode Elgesem, Gro Granden, Cathrine Dehli og Beate Ekeløve-Slydal.
Njål Høstmælingen deltok under dagsordenspunkt 3.4.
Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa, Kristel Tonstad og Åse Sand.
1. PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 21. JUNI 2020
Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 21. juni er godkjent, med en protokollførsel fra Gro Granden
under punkt 5.3 om arrangement på Arendalsuken.
2. OPPSUMMERING AV ARBEIDET I SEKRETARIATET SIDEN FORRIGE MØTE I
KONTAKTPUNKTET
Sekretariatet innledet.
•

•
•

•

Utenriksdepartementet har nå lansert internt e-læringskurs for UD-medarbeidere. Kurset er på
engelsk og har tittel «Sustainable and Responsible Business Conduct». Kontaktpunktets sekretariat har
bistått i utarbeidelsen av kurset, som også inneholder caser og dilemmaer for utestasjonenes arbeid
med å gi veiledning til norske selskaper om ansvarlig næringsliv.
OECD-høring om evaluering av retningslinjene (stocktaking). Sekretariatet ved Halsaa har dialog med
NHO og Forum angående deres arbeid med høringsinnspill.
Sekretariatet har håndtert en rekke henvendelser fra utestasjoner om deres arbeid med å gi
veiledning på ansvarlig næringsliv, med tema som aktsomhetsvurderinger, interessentdialog og urfolks
rettigheter.
Sekretariatet v/Tonstad skal innlede bl.a. på Utenriksdepartementets utreisekurs med tema
næringsfremme og ansvarlig næringsliv samt ulike arrangementer for offentlig sektor, studenter og
advokater.

3. KONTAKTPUNKTET. ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL
3.1. KONTAKTPUNKTETS SAMMENSETNING OG UPARTISKHET
Elgesem innledet. Kontaktpunktet skal ifølge OECDs retningslinjer, Kontaktpunktets mandat og egne
prosedyreregler håndtere klagesaker på en måte som oppfattes som upartisk. Kontaktpunktet er også
forventet å bidra til å bygge tillitt blant arbeidslivets parter og sivilt samfunn.
Det norske Kontaktpunktet utgjøres av fire medlemmer; en leder og tre medlemmer som er nominert av hhv
NHO, LO og ForUM. Fra tid til annen er leder eller medlem inhabil i klagesaker. Det ble drøftet ulike forslag for
å løse dette. Det var ønskelig å fortsette drøftingen av ulike alternativer. Kontaktpunktet vil anmode UD om at

det oppnevnes en stedfortreder i den konkrete pågående klagesaken omtalt under punkt 4.2 for medlemmet
som er inhabilt. Medlem Gro Granden var uenig i at det oppnevnes stedfortreder, og ønsker å utrede en mer
permanent ordning med vara for medlemmer av Kontaktpunktet.
Vedtak: Kontaktpunktet vil fortsette drøfting av mulige alternativer for å sikre Kontaktpunktets kapasitet og
upartiskhet. Kontaktpunktet vil anmode UD om at det oppnevnes en stedfortreder i den konkrete pågående
klagesaken der et medlem er inhabil.
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 dialog med Telenor om dokumentasjon til Kontaktpunktets videre
behandling av saken. Det har vært ny kontakt med klagerne i saken.
Utkast til vedtak: Kontaktpunktet følger opp videre skritt i saken.
4.2. ENKELTSAK AV 27. JULI
Elgesem og sekretariatet ved Tonstad innledet. Kontaktpunktet mottok 27. juli en ny klage, der klageren ber
om rask behandling av saken. Kontaktpunktet mottok selskapets tilsvar 12. august. Tilsvaret er delt med
klageren.
Kontaktpunktmedlem Ekeløve-Slydal har erklært seg inhabil i behandling av klagesaken.
Utkast til vedtak: Kontaktpunktet besluttet å ta klagen til behandling. Første vurdering sendes partene og
følges opp i samsvar med prosedyrereglene.
Beate Ekeløve-Slydal deltok ikke i behandlingen av denne saken pga habilitetsspørsmål.
4.3. KLAGESAK I SVEITS NCP SOM BERØRER NORSKE FORHOLD – SOCIETY FOR THREATENED
PEOPLES VS BKW GROUP
Elgesem innledet. Sveits NCP har publisert en slutterklæring 25.08.21 på sine hjemmesider og Kontaktpunktets
omtale av saken her. Partene kom til enighet og avtalen mellom partene er referert til i slutterklæringen.
Slutterklæring er oversendt Statkraft/Fosen vind. Se partenes pressemeldinger her: BKW – STP.
4.4. KLAGE FRA INTERNATIONAL UNION OF FOOD, AGRICULTURAL, HOTEL, RESTAURANT,
CATERING, TOBACCO AND ALLIED WORKERS - ASSOCIATIONS (IUF), EUROPEAN FEDERATION OF
FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM TRADE UNIONS (EFFAT-IUF), SERVICE EMPLOYEES
INTERNATIONAL UN ION (SEIU) OG UNIÃO GERAL DOS TRALHADORES (UGT) MOT NORGES BANK
INTERNATIONAL MANAGEMENT – NBIM.
(TIDLIGERE KALT: KLAGE TIL NEDERLANDS KONTAKTPUNKT OM BERØRER NORSKE FORHOLD )
Høstmælingen og sekretariatet ved Tonstad innledet. Første vurdering i saken er publisert 21. juni. I tråd med
retningslinjene ble det avholdt et informasjonsmøte med berørte departement om saken 21. juni.
Kontaktpunktet er i dialog med partene om neste skritt i behandlingen, dvs tilbud om «good offices».
Utkast til vedtak: Sekretariatet følger opp de praktiske skrittene i klagebehandlingen.
Elgesem deltok ikke under behandlingen av dette dagsordenpunktet.

5. OECD OG KONTAKTPUNKTORDNINGEN
5.1. PEER REVIEW AV IRLANDS NASJONALE KONTAKTPUNKT
Elgesem innledet. OECD-sekretariatet har invitert Norge til å delta på peer review av Irlands kontaktpunkt.
Fagfellevurderingene er en viktig innsats for å styrke og samordne kontaktpunktordningen. Det vil avholdes
møter i Dublin 27-28 oktober dersom smittesituasjonen tillater det. Kontaktpunktmedlem Ekeløve-Slydal og
sekretariatet v/Sand deltar.
5.2. OECDS NETTVERKSMØTE FOR NASJONALE K ONTAKTPUNKT 22 -23 JUNI OG 29 JUNI
Elgesem og Halsaa ga en oppsummering av hovedtema for møtet.
6. KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID
6.1 KURS I ANSVARLIG NÆRINGSLIV OG AKTSOMHETSVURDERINGER HØSTEN 2021
Elgesem og sekretariatet ved Sand innledet. Det settes i gang nye kurs med oppstart 19.10. Informasjon er
publisert på våre nettsider her. Det er gjennomført minikonkurranse for veiledere til kurset.
6.2. HALVDAGSSEMINAR – KLAGEMEKANISMEN
Sekretariatet v/Tonstad innledet. Kontaktpunktet planlegger seminar («Hvordan – og hvorfor – klage til OECD
Kontaktpunktet») for ulike interessenter (sivilt samfunn, fagforeninger, næringsliv m.v.) 1. november jf.
Virksomhetsplanen.
6.2. INTERNASJONAL OG NASJONAL UTVIKLING PÅ ANSVARLIG NÆRINGSLIV
Elgesem og sekretariatet ved Tonstad orienterte om nyere utvikling på feltet; bl.a. forslag til nytt EU-direktiv
om bærekraftsrapportering.
6.3 SAK OM NORSKE SELSKAPER OG HISTOR ISKE FORHOLD
Ekeløve-Slydal innledet. Det vises til kronikk av Vebjørn Sand om norske selskaper og bruk av slavearbeid under
krigen.
Kontaktpunktet vil videreføre drøfting om hva slags rolle det kan ha i å uttale seg på generelt grunnlag om
dagsaktuelle saker.
7. EVENTUELT (11.25 – 11.30)
A.

KOMMENDE ARRANGEMENT

Møter i Kontaktpunktet høsten 2021
11.10 Seminar virksomhetsplanlegging
18.10
15.11
13.12
Ved behov kalles det inn til ekstra møter i Kontaktpunktet.
Møter i regi av OECD:

18. oktober – OECD møte om Stocktaking i WPRBC
22. – 24. november OECD WPRBC
25. november OECD NCP nettverksmøte

