PROTOKOLL MØTE 19. APRIL 2022 KL 11:00 - 12:00 – KONTAKTPUNKTET FOR
ANSVARLIG NÆRINGSLIV, STED: UTENRIKSDEPARTEMENTET, (MØTEROM KG415/PÅ
TEAMS).
Deltakere: Kontaktpunktsleder Frode Elgesem, Gro Granden, Cathrine Dehli og Beate Ekeløve-Slydal.
Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa, Kristel Tonstad og Åse Sand.
Det opprinnelig planlagte møtet 4. april ble utsatt og erstattet av dette kortere møtet 19. april. Noen av de
planlagte sakene ble drøftet på e-post sirkulasjon eller utsatt til neste møte 9. mai.
1. PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 7. MARS 2022
Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 7. mars er godkjent.
2. OPPSUMMERING AV RELEVANT ARBEID SIDEN FORRIGE MØTE I KONTAKTPUNKTET
2.1. NYTT FRA KONTAKTPUNKTMEDLEMMENE
Dette punktet ble utsatt til neste møte.
2.2. NYTT FRA SEKRETARIATET
Dette punktet ble utsatt til neste møte.
3. ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL
3.1. DIALOG MED FORBRUKERTILSYNET OG KOMPETANSEBYGGING
Elgesem og Halsaa orienterte. Forbrukertilsynet og Kontaktpunktets sekretariat hadde møte 22. mars for å
møte tilsynets nye medarbeidere og planlegge kursing og kompetanseheving om OECDs retningslinjer og
aktsomhetsvurderinger. Kurset skal holdes 2x2 dager i mai, 5.-6. mai og 23. – 24. mai. Medlemmene ble
oppfordret til å delta i kurset med innledninger og forberedelser. Tilsynet har forespurt om Kontaktpunktet kan
invitere Etisk handel til å bidra i noen bolker av kurset.
Vedtak: Sekretariatet følger opp med Forbrukertilsynet for kursing og kompetanseheving.
4. BEHANDLING AV ENKELTSAKER
4.1 ENKELTSAK 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 UNION (SEIU) OG UNI ÃO GERAL DOS TRALHADORES (UGT) MOT NORGES BANK
INTERNATIONAL MANAGEMENT – NBIM.
Høstmælingen og sekretariatet ved Tonstad innledet. Det ble gjennomført vellykket mekling med avtale
mellom partene 9. mars. Kontaktpunktmedlemmene har behandlet utkast til slutterklæring på epostsirkulasjon. Partene fikk tilsendt utkast slutterklæring med frist til 6. april for eventuelle innspill. Det ble
avholdt informasjonsmøte med departementene om saken 19. april. Kontaktpunktets slutterklæring og
avtalen mellom partene ble publisert 22. april.
4.2. ENKELTSAK CSJA – TELENOR
Elgesem og sekretariatet ved Tonstad innledet. Saken er inne i en prosess med «good offices/examination».
Kontaktpunktmedlemmene fikk tilsendt oppsummering av dokumentasjon i saken og et utkast til
slutterklæring. Kommentarer til slutterklæring innarbeides og utkast til slutterklæring forelegges partene. Det
tas sikte på å ferdigbehandle saken innen utgangen av juni.
Vedtak: Kontaktpunktet følger opp videre skritt i saken.
4.3. ENKELTSAK KTNC WATCH – TOTAL, EQUINOR, TEHCNIP, SAMSUNG
Sekretariatet ved Sand orienterte. Kontaktpunktet drøftet kostnadsnivå i forbindelse med mekling i denne
saken på kontaktpunktmøte 21. juni 2021. Kontaktpunktet understreket da at klagesaken er viktig, 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 støttet videre
ressursbruk i saken, men ba om å bli informert dersom utgiftene overstiger en million kroner for da å gjøre en
ny vurdering ut fra status og fremgang i meklingen.
Sand orienterte kort om status for prosessen og at utgiftsnivået nærmer seg en million kroner. Kontaktpunktet
ga uttrykk for at det nærmer seg en grense for tids- og ressursbruk på meklingsprosessen, samtidig som
medlemmene ønsker å tilrettelegge for å oppnå en avtale om muligheten er til stede.
Vedtak: Kontaktpunktet støtter videre ressursbruk i saken med mål om å oppnå avtale, under forutsetning
av at meklerne gir et estimat over videre kostnader og en tidsfrist for avslutning av mekling.
6. KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID
6.1. KONTAKTPUNKTETS ÅRSRAPPORT OG DIALOGMØTE 25. APRIL
Elgesem og Sand orienterte, og viste til siste versjon av årsrapport. Årsrapporten planlegges å lanseres med
dialogmøte 25. april kl 9.00 - 11:30 på Litteraturhuset. Kontaktpunktet ble bedt om å gi innspill til program og
innledere på dialogmøtet.
6.2. HØRINGER
Elgesem orienterte. Kontaktpunktet har fått mulighet til å gi innspill/høringsinnspill til følgende saker:
6.2.1. FRA NFD - INVITASJON TIL Å GI INNSPILL NFDS NYE EIERSKAPSMELDING. – FRIST 4. APRIL.
Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsavdeling arrangerte kompetanseforum 3. mars, med tema ny
eierskapsmelding. I etterkant ble det invitert til å sende innspill til NFDs arbeid med ny eierskapsmelding.
Kontaktpunktet sendte innspill til NFDs arbeid med eierskapsmelding innen fristen.

6.2.2. FRA BFD – HØRING OM EU-KOMMISJONENS FORSLAG OM TILBØRLIG AKTSOMHET FOR
BÆREKRAFT FOR FORETAK OG ENDRING AV DIREKTIV (EU) – FRIST 27 APRIL.
BFD har sendt bredt ut invitasjon om å sende inn innspill til EU-kommisjonens forslag som grunnlag for å
utarbeide norske posisjoner til direktivforslaget. OECD arrangerte møte om forslaget til EU-direktiv 29.03.
Kontaktpunktmedlemmene diskuterte innretningen til Kontaktpunktets innspill: positivt at miljø inkluderes;
senke terskelen for hvilke virksomheter som omfattes; bedre harmonisering med OECDs retningslinjer mht.
aktsomhetsvurderinger; fremheve faglige rettigheter.
Vedtak: Sekretariatet utarbeider høringsinnspill som sendes på e-post sirkulasjon til medlemmene.
6.2.3. FRA AID – HØRING OM HANDLINGSPLAN MOT SOSIAL DUMPING OG ARBEIDSKRIMINALITET.
FRIST 29. APRIL.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har invitert til innspill til handlingsplan mot sosial dumping og
arbeidskriminalitet.
Det vises til Kontaktpunktets virksomhetsplan for 22, der det fremgår at Kontaktpunktet skal bidra med bl.a.
høringsinnspill. Kontaktpunktet skal ha oppmerksomhet på ILOs kjernekonvensjoner, særlig faglige rettigheter,
og anstendig arbeid, og skal bidra med innspill til regjeringens handlingsplan for å bekjempe sosial dumping,
arbeidslivskriminalitet og svart arbeid.
Vedtak: Sekretariatet utarbeider høringsinnspill som sendes på e-post sirkulasjon til medlemmene.
A.

KOMMENDE ARRANGEMENT

Møtetider i Kontaktpunktet våren 2022
25. april – lansering av årsrapport og dialogmøte
9. mai
20. juni
Møter i OECD:
• 26-28. april: WPRBC
• Slutten av juni (TBD): OECD Network of National Contact Points.
• Slutten av juni (TBD): OECDs WPRBC

