PROTOKOLL MØTE 17. DESEMBER 2021 KL 10:30 - 13:00 - KONTAKTPUNKTET FOR
ANSVARLIG NÆRINGSLIV, STED: DIGITALT PÅ TEAMS
Deltakere: Kontaktpunktsleder Frode Elgesem, Gro Granden, Cathrine Dehli og Beate Ekeløve-Slydal.
Per Bondevik deltok under dagsordenspunkt 4.2. Ola Mestad deltok under dagsordenspunkt 4.3.
Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa, Kristel Tonstad og Åse Sand.
1. PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 23. NOVEMBER 2021
Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 23. november er godkjent.
2. OPPSUMMERING AV ARBEIDET I SEKRETARIATET SIDEN FORRIGE MØTE I
KONTAKTPUNKTET
Sekretariatet innledet.
MØTER OG SEMINARER
•

•
•

•
•

29. november holdt Amnesty seminar om åpenhetsloven. Beate-Ekeløve Slydal ledet seminaret i regi
av Amnesty. Frode Elgesem satt i panel. Seminaret lanserte det digitale kurset for
menneskerettigheter og næringsliv, som ligger åpenhet her: https://hub-learning.amnesty.no/
3. desember arrangerte BFD, NFD og UD seminar om åpenhetsloven, der Forbrukertilsynet innledet.
Kristel Tonstad innledet om OECDs retningslinjer og aktsomhetsvurderinger.
7. desember – Tonstad innledet på seminar i regi av Senter for Menneskerettigheter: 'Protect, respect
and remedy: In memory of John G. Ruggie (1944 - 2021)' - Oslo Peace Days. Tonstad innledet om hva
10 år med UNGP har bidratt til og samtidig se til fremtiden om hva som bør skje de neste 10 årene.
8. desember. Global Compact seminar om Transparency Act, OECD Guidelines and Reporting. Tonstad
innledet om OECDs retningslinjer og klagesaker.
Åse og Beate informerte om status for oppfølging av Peer review av Kontaktpunktet i Irland.

INFORMASJONSARBEID OM OECDS RETNINGSLINJER OG AKTSOMHETSVURDERINGER:
•

•
•

Cathrine Halsaa oppdaterte om status for samarbeid med NHO og Transparency International Norge
om en dilemmasamling for næringslivet. Når det foreligger et mer ferdig utkast, deles dette med
medlemmene av Kontaktpunktet.
Halsaa orienterte også om arbeidet med å utvikle et digital verktøy for å presentere hva
aktsomhetsvurderinger er.
Åse Sand orienterte om planer for å utarbeide en kort informasjonsfilm om aktsomhetsvurderinger.

3. KONTAKTPUNKTET. ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL
3.1. ÅRLIG MØTE MED UD, NFD, ASD OG FIN
Elgesem og sekretariatet ved Halsaa innledet. Kontaktpunktets virksomhetsplan ble godkjent på epostsirkulasjon etter forrige møte. VP og budsjett skulle opprinnelig bli fremlagt for UD i årlig møte 9. desember,
men er utsatt til 17. januar i håp om å kunne møtes fysisk. Elgesem vil delta på vegne av Kontaktpunktet, og
kontaktpunktmedlemmene inviteres til å delta dersom mulig.
Dagsorden er:
•
•
•
•

Kontaktpunktets rapport for 2021
Kontaktpunktets Virksomhetsplan for 2022
Forslag til overordnet budsjett for Kontaktpunktet 2022
Samarbeid om å fremme ansvarlig næringsliv mellom Kontaktpunktet, UD, NFD, FIN og ASD.

Vedtak: Kontaktpunktet følger opp sentrale tema for dialog i årlig møte med UD.
4. BEHANDLING AV ENKELTSAKER
4.1. ENKELTSAK CSJA – TELENOR
Elgesem og sekretariatet ved Tonstad innledet. Saken er inne i en prosess med «good offices/examination».
Det har vært dialog med Telenor om dokumentasjon til Kontaktpunktets videre behandling av saken.
Sekretariatet har på bakgrunn av denne informasjonen utarbeidet et utkast til rapport med sammenstilling av
dokumentasjon som ble gjennomgått i forrige møte og som vil danne grunnlag for en slutterklæring i saken.
Det vil bli lagt opp til kontradiksjon om det faktiske grunnlaget for Kontaktpunktets vurderinger.
Vedtak: Kontaktpunktet følger opp videre skritt i saken.
4.2. ENKELTSAK SOMO – TELENOR
Elgesem innledet. Partene er tilbudt «good offices». Det har vært kontakt med partene om neste skritt.
Vedtak: Kontaktpunktet følger opp klagebehandlingen.
Beate Ekeløve-Slydal deltok ikke i behandlingen av denne saken pga habilitetsvurdering. Per Bondevik er
oppnevnt som stedfortreder for Ekeløve-Slydal og deltok på dette dagsordenspunktet.
4.3. ENKELTSAK KTNC WATCH – TOTAL, EQUINOR, TECHNIP, SAMSUNG
Ola Mestad innledet. Saken er under mekling, men det foregår prosesser mellom Norge og Koreas
kontaktpunkt om koordinering i saken, som Mestad håndterer.
Vedtak: Kontaktpunktet avventer resultat fra prosessen med koordinering.
Frode Elgesem deltok ikke i behandlingen av denne saken.
4. OECD OG KONTAKTPUNKTORDNINGEN
5.1. MØTER I OECDS WORKING PARTY FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT 22.-24.11 OG NCP
NETWORK MEETING 25.11.

Elgesem og Halsaa innledet.
WPRBC vedtok ny handlingsplan for kontaktpunktene for 2022-2024. Planen har mange gode tiltak for å styrke
kontaktpunktordningen. Det ble lagt frem et nytt utkast til «Stocktaking report» der innspill til høringen fra
eksterne er oppsummert.
Norge har uttrykt støtte til videre prosess og tilbyr seg å sitte i en uformell arbeidsgruppe som skal utarbeide
alternativer for å styrke kontaktpunktordningen. Et av mange tema er hvordan kontaktpunktene kan bidra til
remedy/gjenoppretting og kompensasjon. Stocktaking-rapporten viser til en rekke gode innspill knyttet til
kontaktpunktordningen og remedy/gjenoppretting og kompensasjon som vil være nyttig for Kontaktpunktet å
følge med på hvordan blir håndtert.
I OECDs NCP-møte presenterte Ekeløve-Slydal Norges næringslivsundersøkelse. Det vil komme flere initiativ fra
OECD om hvordan tilsluttede land kan gjennomføre lignende surveys.
Det skal holdes et konfidensielt møte for kontaktpunkt som har pågående klagesaker 31. januar kl.12-15.
Kontaktpunktet planlegger å delta. Dette er en viktig arena for utveksling av informasjon og koordinering i
håndtering av klagesaker.
Utkast til vedtak: Kontaktpunktet følger opp prosessen rundt stocktaking-rapporten, herunder spørsmål om
remedy/gjenoppretting, og deltar i OECD NCPs koordineringsmøte om håndtering av klagesaker.
5. EVENTUELT
5.1. ARRANGEMENT PÅ ARENDALSUKA OM ÅPENHETSLOVEN
Elgesem innledet om planer for arrangement på Arendalsuka om åpenhetsloven.
A.

KOMMENDE ARRANGEMENT

Møtetider i Kontaktpunktet våren 2021. Klokkeslett må avklares:
17. januar
7. februar
7. mars
4. april
25. april – lansering av årsrapport TBC
9. mai
13. juni

Møter i OECD:
31. januar: NCP network meeting: confidential session cases.
8.-10. mars: OECD WPRBC
Uke 24 (som starter med 13. juni): NCP network meeting

