PROTOKOLL MØTE 21. JUNI 2021 KL 9:00 - 11:30 - KONTAKTPUNKTET FOR ANSVARLIG
NÆRINGSLIV, STED: AVHOLDT PÅ TEAMS.
Deltakere: Kontaktpunktsleder Frode Elgesem, Gro Granden, Cathrine Dehli og Beate Ekeløve-Slydal. Dehli
måtte forlate møtet etter pkt. 4.
Njål Høstmælingen deltok under dagsordenspunkt 3.2.
Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa, Kristel Tonstad og Åse Sand.
1. PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 31. MAI 2020
Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 31. mai er godkjent.
2. OPPSUMMERING AV ARBEIDET I SEKRETARIATET SIDEN FORRIGE MØTE I
KONTAKTPUNKTET
Sekretariatet innledet. Generelt: Mye arbeid med håndtering av klagesaker, og forberedelse/deltakelse på
møter i OECD.
•
•
•
•

•
•
•
•

Kontaktpunktet v/Elgesem innledet på NKIU seminar om ansvarlig næringsliv. Dehli ledet paneldebatt
om «build back better». Ønske om oppfølging med Norad.
Sekretariatet v/Tonstad innledet om rettsutviklingen i Norge og EU på seminar 2. juni på SMR/juridisk
fakultet om alternativer til traktatarbeidet i FN.
Sekretariatet v/Tonstad innledet 9. juni på NHO-kurs om ansvarlig næringsliv og Kina.
Sekretariatet v/Halsaa innledet 16. juni på en sesjon på OECDs Global Forum RBC om
Kontaktpunktenes rolle, i en undergruppe om Kontaktpunktenes arbeid for å fremme RBC gjennom
kurs og verktøy.
Halsaa deltok 7. juni på NHO-workshop med seks utvalgte bedrifter fra bærekraftsnettverket for å
drøfte relevante eksempler på dilemmaer for ansvarlig næringsliv
Halsaa innledet 2. juni på Rafto/Bergens næringsråd seminarrekke - Future proof- del 2 – om
«Implementering, oppfølging og rapportering»
Halsaa satt 8. juni i panel på ICJ seminar om fornybar energi og risiko for menneskerettighetsbrudd og
tilgang på juridiske og ikke-juridiske klageordninger.
Arendalsuka. Sekretariatet planlegger arrangement om åpenhetsloven 19.08 sammen med Rafto og
Advokatforeningen. Frode i panel.

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.
Utkast til vedtak: Kontaktpunktet følger opp videre skritt i saken.
3.2. KLAGE FRA INTERNATIONAL UNION OF FOOD, AGRICULTURAL, HOTEL, RESTAURANT,
CATERING, TOBACCO AND ALLIED WORKERS’ ASSOCI ATIONS (IUF), EUROPEAN FEDERATION OF
FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM TRADE UNIONS (EFFAT -IUF), SERVICE EMPLOYEES
INTERNATIONAL UNION (SEIU) OG UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES (UGT) MOT NORGES
BANK INTERNATIONAL MANAGEMENT – NBIM.
(TIDLIGERE NAVN PÅ SAK: KLAGE TIL NEDERLANDS KONTAKTPUNKT SOM BERØRER NORSKE
FORHOLD)
Høstmælingen og sekretariatet ved Tonstad innledet. Partene har sendt inn tilbakemelding på utkast til første
vurdering. Kontaktpunktet publiserte første vurdering i klagen 21. juni. I tråd med retningslinjene tilbys berørte
departement et informasjonsmøte om saken. Partene vil motta varsel om publisering sammen med tilbud om
møte om neste skritt i behandlingen, dvs tilbud om «good offices».
Vedtak: Sekretariatet følger opp de praktiske skrittene i klagebehandlingen, med publisering av første
vurdering i juni.
Elgesem deltok ikke under behandlingen av dette dagsordenpunktet.
4. OECD OG KONTAKTPUNKTORDNINGEN
4.1. OPPSUMMERING FRA OECDS GLOBAL FORUM ON RBC 15 -17. JUNI
Elgesem, Ekeløve-Slydal og sekretariatet ved Halsaa og Tonstad innledet om hovedtemaene for forumet. Tittel
for årets forum er “The New Normal for a Sustainable Future” Det var over 1000 påmeldte pr. 11.06. Det er
lansert en offentlig høring for OECDs «Stocktaking report» på forumet. Det norske Kontaktpunktet ved Halsaa
ledet en sidesesjon om NCPenes rolle for å fremme RBC for bedrifter, sammen med Brasil og Polens
kontaktpunkt.
Vedtak: Kontaktpunktet holder kontakt med NFD med sikte om å informere norske interessenter om
høringen om OECDs “stocktaking report”.
4.2. OECDS NETTVERKSMØTE FOR NASJONALE K ONTAKTPUNKT 22 -23 JUNI OG 29 JUNI
Elgesem og sekretariatet ved Halsaa innledet. Tema på agendaen er bl.a:
-

ulike verktøy for kontaktpunktenes arbeid, bl.a. tiltak for å sørge for styrke kontaktpunktenes «good
offices» gjennom valg og opplæring av meklere
Oppfølging av diskusjon fra forrige møte om hvordan sikre kontaktpunktenes uavhengighet (impartiality) i
håndtering av klagesaker
ny handlingsplan for å styrke kontaktpunktordningen for 2022-2024. Som det fremgår av 20-års-rapporten
for Kontaktpunktene er det stort sprik mellom hvordan ulike kontaktpunkt fungerer og handlingsplanen for
2020-2022 har ikke nådd sine mål, bl.a. er det en rekke land som ikke avsetter tilstrekkelig ressurser til
kontaktpunktene, og det gjenstår at en rekke land gjennomgår peer review.

-

Behandling av klagesaker og koordinering mellom kontaktpunkt. 29. juni vil det bli avholdt den faste
konfidensielle sesjonen med utveksling av informasjon om pågående klagesaker, med mål om å styrke
koordinering mellom kontaktpunkt i behandling av klagesaker.

Kontaktpunktet deltar aktivt i NCP-forumet med sikte på å bidra til å styrke kontaktpunktordningen, gjennom
erfaringsutveksling og deling av beste praksis. Kontaktpunktet følger opp eventuelle saker fra nettverksmøtet.
5. KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID
5.1. REGJERINGENS LOV OM VIRKSOMHETERS ÅPENHET OG ARBEID MED GRUNNLEGGENDE
MENNESKERETTIGHETER OG ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD (ÅPENHETSLOVEN) .
Elgesem og sekretariatet ved Tonstad og Halsaa innledet. Stortinget vedtok loven og avholdt avstemning over
loven 09.06. Se stemmeresultatene her.
I forarbeidet til loven uttaler departementet at selv om OECDs kontaktpunkt ikke tillegges nye eller endrede
oppgaver som følge av forslaget til ny åpenhetslov, kan det likevel etter departementets vurdering forventes at
loven vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser for Kontaktpunktet, bl.a. som følge av flere
forespørsler om bistand fra virksomhetene til kontaktpunktet for å oppfylle OECDs retningslinjer.
Departementet forutsetter også et tett samarbeid mellom Forbrukertilsynet og OECDs kontaktpunkt slik at
veiledningen med åpenhetsloven i størst mulig grad skal harmonere med etablert praksis hos OECD
internasjonalt og Norges OECD-kontaktpunkt. Departementet forventer at kontaktpunktet avsetter ressurser til
samhandling og dialog med Forbrukertilsynet.
Kontaktpunktet avholdt 28.05 et møte med UD som gir mandat og budsjett til Kontaktpunktet, for å drøfte
potensielle konsekvenser av loven for Kontaktpunktet. Det ble enighet om å legge inn forslag om økning i
budsjettet til Kontaktpunktet i Budsjettproposisjon, og at målet med dette er å sørge for midler til å utvide
Kontaktpunktets sekretariat fra tre til fire ansatte.
Kontaktpunkter har i sine innspill til loven uttalt at lovforslaget vil kreve en opptrapping av det offentliges
kompetanse og ressurser til å gi veiledning om ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger. Dette gjelder
både i tilsynsordningen som loven etablerer, og andre offentlige aktører som gir næringsstøtte og veiledning til
næringslivet. Kontaktpunktet mener at veiledning fra det offentlige må være både tilgjengelig, faglig sterk og
autoritativ.
Kontaktpunktet drøftet konsekvenser og nye oppgaver for Kontaktpunktet og Kontaktpunktets rolle etter at
åpenhetsloven vedtas. Åpenhetsloven vil trolig medføre økt behov for veiledning og kunnskap om OECDs
retningslinjer og aktsomhetsvurderinger. Kontaktpunktet opprettholder sin rolle som det ledende
ekspertorganet på OECDs retningslinjer, og må gjøre prioriteringer av hva slags veiledning og kurs vi har
ressurser til å gjennomføre.
Vedtak: Kontaktpunktet vil følge opp UDs budsjettprosess med mål om økte midler og utvidelse av
sekretariatet fra tre til fire ansatte. Kontaktpunktet holder kontakt med øvrige offentlige aktører angående
oppfølging av loven, og behov for styrking av ressurser og kompetanse på offentlig veiledning på OECDs
retningslinjer og aktsomhetsvurderinger.
5.2 NYTT KURS I ANSVARLIG NÆRINGSLIV OG AKTSOMHETSVURDERINGER
Elgesem og sekretariatet ved Sand innledet. Det settes i gang nye kurs med oppstart 19.10. Informasjon er
publisert på våre nettsider her. Kontaktpunktmedlemmene oppfordres til å dele invitasjon til kurs.

5.3 ARRANGEMENT PÅ ARENDALSUKA
Elgesem og sekretariatet ved Halsaa innledet. Kontaktpunktet planlegger et arrangement om åpenhetsloven
torsdag 19. august på Arendalsuka, i samarbeid med Advokatforeningen og Raftostifelsen. Se lenke til
arrangementet her. Medlem Gro Granden uttrykte misnøye med at Kontaktpunktet samarbeidet med
Advokatforeningen om dette arrangementet.
5.4. KURS OG ANNET VEILEDNINGSARBEID OM ANSVARLIG NÆRINGSLIV
Sekretariatet ved Tonstad og Halsaa innledet. Kontaktpunktet gjennomfører en rekke kurs og
veiledningsarbeid.
-

Kurs om ansvarlig næringsliv i Kina i samarbeid med NHO, LO og Etisk handel
Samarbeid om å utvikle en dilemmasamling om ansvarlig næringsliv i samarbeid med NHO og LO
Utvikling av verktøy for aktsomhetsvurderinger

5.5. 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 og endringer i regnskapsloven og betydningen for Kontaktpunktets arbeid.
6. EVENTUELT
6.1. ENKELTSAK KTNC WATCH – TOTAL, EQUINOR, TECHNIP, SAMSUNG
Sekretariatet ved Åse Sand innledet. Det har siden februar pågått digital mekling i saken, som vil fortsette etter
sommeren. Det er en rekke kostnader knyttet til meklingen, som tidligere er avklart administrativt. Saken er
kompleks og krevende både mht. klagens innhold og praktisk tilrettelegging med rundt 25 deltakere i ulike
tidssoner. Utgifter er særlig knyttet til simultantolking, teknisk assistanse og bruk av to meklere.
Sekretariatet informerte om at det er budsjettmessig dekning for utgiftene til mekling, men ønsket indikasjon
om hva Kontaktpunktet mener er hensiktsmessig totalnivå på bruk av midler. Kontaktpunktet mener dette er
en prioritert sak, med høyt profilerte selskap og hvor Norges kontaktpunkt leder behandlingen av saken på
vegne av Frankrike og Storbritannias kontaktpunkt og i samarbeid med Koreas kontaktpunkt.
Kontaktpunktet støtter videre ressursbruk i denne saken innenfor en viss ramme. Kontaktpunktet ba derfor
sekretariatet informere dersom utgiftene overstiger en million kroner for da å gjøre en ny vurdering i saken.
Kontaktpunktet støtter videre ressursbruk i denne saken innenfor en viss ramme. Kontaktpunktet ba derfor om
å bli informert dersom utgiftene overstiger en million kroner for da å gjøre en ny vurdering ut fra status og
fremgang i meklingen.
Uavhengig om meklingen fører frem, er det ønskelig at det samles erfaringer fra saken på generelt grunnlag,
særlig erfaring med digital mekling, som kan være relevant læring for kontaktpunktordningen.
Vedtak: Kontaktpunktet anser klagesaken som viktig og at utgifter som følger saken er nødvendige for å
gjennomføre mekling med god kvalitet. Sekretariatet holder Kontaktpunktet orientert om nivå på utgifter i
saken, og varsler dersom utgiftene overstiger en million kroner.
6.2 SAK OM NORSKE SELSKAPER OG HISTORISKE FORHOLD
Ekeløve-Slydal innledet. Hun viste til kronikk av Vebjørn Sand om norske selskaper og bruk av slavearbeid under
krigen. Saken ble utsatt til neste møte.

A.

KOMMENDE ARRANGEMENT

Kommende møtedatoer i Kontaktpunktet høsten 2021:
Det undersøkes om tidspunktet for møtet kan endres fra formiddag til ettermiddagen.
06.09
11.10 Seminar virksomhetsplanlegging
18.10
15.11
13.12

Ved behov kalles det inn til ekstra møter i Kontaktpunktet.

Andre møter:
22. – 23. samt 29. juni: OECD NCP network meeting

