
 

 

PROTOKOLL MØTE 23. NOVEMBER 2021 KL 09:00 - 11:30 - KONTAKTPUNKTET FOR 

ANSVARLIG NÆRINGSLIV, STED:  UTENRIKSDEPARTEMENTET, MØTEROM KG 415.  

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

Dehli og Ekeløve-Slydal deltok via Teams. 

Per Bondevik deltok under dagsordenspunkt 4.2.  

Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa og Åse Sand. Kristel Tonstad har meldt forfall. 

1.  PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 18. OKTOBER 2021  

Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 18. oktober er godkjent.  

2.  OPPSUMMERING AV ARBEIDET I SEKRETARIATET SIDEN FORRIGE MØTE I 

KONTAKTPUNKTET 

Sekretariatet innledet. 

Tonstad innledet 3.11 på Finansforbundets arrangement Just Add Finance – sosial bærekraft (S i ESG)  om 

internasjonale retningslinjer for ansvarlig næringsliv og åpenhetsloven. 

5.11 innledet Tonstad på Wiersholms årlige Compliance konferanse. Satt i panel og innledet om ansvarlig 

næringsliv – åpenhetsloven – hvorfor og hva. 

Halsaa innledet 10.11 på møte med medlemmer av det svenske kontaktpunktet om erfaringer med mekling og 

klagebehandling i regi av Norges kontaktpunkt.  

20.11. Halsaa innledet på Globaliseringkonferansen på en sesjon om ansvarlig tekstilnæring, arrangert av 

Fremtiden i våre hender, om åpenhetsloven, OECDs retningslinjer og OECDs tekstilveileder. 

Åse Sand orienterte om Kontaktpunktet kurs for ansvarlig næringsliv som er godt i gang, med en engasjert 

gruppe deltakere. Kursdeltakerne har i år gjennomgående høyere kompetanse og stiller mange detaljerte 

spørsmål både til innledere og de eksterne veilederne om arbeid med ansvarlig næringsliv.  

Sand orienterte om klagesaken KTNC Watch – Total, Equinor, Technip, Samsung, og pågående prosesser 

mellom Norge og Koreas kontaktpunkt om koordinering i saken.  

3.  KONTAKTPUNKTET. ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL  

3.1. OPPNEVNING AV STEDFORTREDER I BEHANDLING AV ENKELTSAK  

Elgesem orienterte. Utenriksdepartementet har oppnevnt Per Bondevik som stedfortreder for Beate Ekeløve-

Slydal i håndtering av klagesaken SOMO vs Telenor. Bondevik er nominert av Forum. 



3.2. KONTAKTPUNKTETS VIRKSOMHETSPLAN FOR 2022  

Elgesem og sekretariatet ved Halsaa innledet. Sekretariatet har utarbeidet oppdatert utkast til Virksomhetsplan 

på bakgrunn av drøftelser i møtet 18. oktober. Kontaktpunktet gjennomgikk planen og satte prioriteringer.  

Virksomhetsplan og budsjett skal fremlegges UD i årlig møte 9. desember 

Vedtak: På bakgrunn av diskusjon i møtet utarbeider sekretariatet oppdatert utkast til virksomhetsplan som 

sendes på sirkulasjon blant medlemmene, og legges frem for UD i årlig møte i desember.  

3.3. MØTE MED FORBRUKERTILSYNET   OM ÅPENHETSLOVEN OG AKTSOMHETSVURDERINGER  

Sekretariatet v/Halsaa orienterte om møte mellom Kontaktpunktet og Forbrukertilsynet 29.10, der Halsaa og 

Tonstad besøkte Forbrukertilsynet i Porsgrunn, mens medlemmene Gro Granden og Cathrine Dehli deltok via 

teams på møtet.  

Det var et godt møte med enighet om at Forbrukertilsynet og Kontaktpunktet bør holde kontakt og dialog om 

aktsomhetsvurderinger og veiledning. Det er særlig sentralt med god dialog om tolkning av OECDs 

retningslinjer, slik at rådene når det gjelder virksomhetenes aktsomhetsvurderinger blir mest mulig samstemt. 

Forbrukertilsynet informerte om at de har åtte stillinger utlyst til ny enhet for åpenhetsloven, men at bedrifter 

ikke trenger å vente på veiledning fra tilsynet, de bør komme i gang med arbeid med aktsomhetsvurderinger i 

tråd med OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger og tilhørende materiell.  

Se for øvrig BFD/NFD/UDs konferanse om åpenhetsloven 3. desember, der Kontaktpunktet v/Tonstad innledet, 

og der Forbrukertilsynet også ga en introduksjon til sitt arbeid. Møte ble filmet og ligger i opptak her.  

Vedtak: Kontaktpunktet følger opp oppfølgingspunkter fra møtet med Forbruketilsynet  

3.4. KONTAKTPUNKTETS UNDERSØKELSE OM ANSVARLIG NÆRINGSLIV  

Elgesem og sekretariatet ved Sand innledet. Kontaktpunktet har opsjon om å gjennomføre ny 

næringslivsundersøkelse via Sentio. Det var opprinnelig planlagt å igangsette selve spørreundersøkelsen på 

nyåret i tråd med virksomhetsplan og for lansering sammen med Amnesty. Amnesty foreslår at intervjuene til 

de to respektive undersøkelsene starter i Q2/Q3, slik at vi kan fange opp noen inntrykk knyttet til 

Åpenhetsloven, og lansere 2022-rapportene i november.  

Kontaktpunktet drøftet mulige ønsker om justering av spørsmålene, samt avklaring av målgruppe for 

undersøkelsen.  

Sekretariatet orienterte om at OECD har gjennomført en næringslivsundersøkelse i Latin-Amerika basert på 

frivillig deltakelse, og at det vurderes å justere noen av våre spørsmål etter OECD-undersøkelsen, slik at det vil 

være mulig å sammenligne våre resultater med resultatene i OECDs undersøkelse i Latin-Amerika. 

Vedtak: Sekretariatet følger opp planer for næringslivsundersøkelse i tråd med drøftingene i møtet.  

4. BEHANDLING AV ENKELTSAKER 

4.1. ENKELTSAK CSJA –  TELENOR 

Elgesem 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 ved Tonstad har på bakgrunn 

av denne informasjonen utarbeidet et utkast til rapport som vil danne utgangspunktet for Kontaktpunktets 

arbeid med fastlegging av faktum i saken. Rapporten ble gjennomgått og medlemmene fikk anledning til å 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/invitasjon-til-arrangement-om-apenhetsloven/id2885971/


kommentere innholdet. Revidert utkastet til rapport oversendes først Telenor og deretter til klagerne for 

eventuelle korrigeringer og innspill. 

Vedtak: Kontaktpunktet følger opp videre skritt i saken.  

4.2. ENKELTSAK SOMO –  TELENOR 

Elgesem innledet. Partene er tilbudt «good offices». Det er kontakt med partene om mulige videre skritt. 

Utkast til vedtak: Kontaktpunktet følger opp neste skritt i 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.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID  

4.1. SEMINAR OM KONTAKTPUNKTETS KLAGEORDNING. 

Elgesem innledet. Kontaktpunktet avholdt et godt seminar med engasjert deltakelse fra representanter fra 

sivilsamfunn, fagforeninger, næringsliv og akademia. Les mer her: 

https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/okt-innsikt-i-oecds-klagemekanisme/ 

5.  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. NFD har i samarbeid med UD, ASD og FIN utarbeidet et mandat for norsk 

deltakelse i WPRBC, der Kontaktpunktet har bidratt med innspill.  

Norges deltakelse har tre hovedmål: 1. Å fremme kjennskapen til og bidra til etterlevelsen av OECDs 

retningslinjer for flernasjonale selskaper, 2. arbeide for at OECDs retningslinjer skal utgjøre den globale 

standarden for ansvarlig næringsliv, og 3. arbeide for at OECDs kontaktpunktordning fungerer best mulig og at 

næringslivet har kjennskap til ordningen 

WPRBC: Sentrale tema for møtet er ny handlingsplan for kontaktpunktene for 2022-2024 og prosessen for 

«Stocktaking» av OECDs retningslinjer. Et «second draft report» er utarbeidet.  

NCP nettverksmøtet: Det vil bl.a. legges frem ulike verktøy for Kontaktpunktenes arbeid, bl.a. for bruk av 

eksterne meklere, og for å gjennomføre surveys. Beate Ekeløve-Slydal er invitert til å presentere den norske 

undersøkelsen.  

Vedtak: Kontaktpunktet deltok på NCP nettverksmøtet og deler av WPRBC-møtet, og holder kontakt med 

norske myndigheter om oppfølging. Kontaktpunktet deltok på NCP-nettverksmøtet. For fremtidige møter vil 

Kontaktpunktets medlemmer delta aktivt i forberedelser og deltakelse på rundgang. Neste faste møter er i 

mars og juni. 

5.2. PEER REVIEW AV IRLANDS KONTAKTPUNKT.  

Ekeløve-Slydal innledet. Det norske kontaktpunktet ved Ekeløve-Slydal og Sand deltok 27.-28. oktober i teamet 

som gjorde Peer Review av Irlands kontaktpunkt, sammen med Spania og Tsjekkia.  

https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/okt-innsikt-i-oecds-klagemekanisme/


Dette var en nyttig og lærerik prosess, med mange møter med interessenter til det irske kontaktpunktet. 

Prosessen er viktig for forbedringer i kontaktpunktet som gjennomgår Peer REview, men også lærerikt da det 

gir innsikt i kontaktpunktordningen og perspektiv på det norske kontaktpunktets arbeid.  

Rapporten vil bli lagt frem på OECDs møte i WPRBC, trolig i mars eller neste møte etter det. 

6.  EVENTUELT 

A.  KOMMENDE ARRANGEMENT  

Møter i Kontaktpunktet høsten 2021 

17.12 

9.12. Årlig møte mellom Kontaktpunktene og UD, NFD, ASD, FIN. – Utsatt til 17. januar pga corona-restriksjoner 

på fysiske møter.  

 


