PROTOKOLL FRA MØTE 20. JUNI 2022 KL 9:00 - 11:30 – KONTAKTPUNKTET FOR
ANSVARLIG NÆRINGSLIV, STED: UTENRIKSDEPARTEMENTET, (MØTEROM KG 415).
Deltakere: Kontaktpunktsleder Frode Elgesem, Gro Granden, Cathrine Dehli og Beate Ekeløve-Slydal. Per
Bondevik deltok på punkt 4.2 og deler av punkt 4.4. Ola Mestad deltok på punkt 4.3. Katarina Sætersdal deltok
på deler av punkt 4.4.
Sekretariatet: Sekretariatsleder Cathrine Halsaa, Kristel Tonstad og Åse Sand.
1. PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 9. MAI 2022
Det planlagte møtet 4. april ble utsatt til 9. mai.
Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 9. mai er godkjent.
2. OPPSUMMERING AV RELEVANT ARBEID SIDEN FORRIGE MØTE I KONTAKTPUNKTET
2.1. NYTT FRA KONTAKTPUNKTMEDLEMMENE
Kontaktpunktmedlemmene orienterte kort om aktiviteter siden sist, relatert til ansvarlig næringsliv, i
henholdsvis LO, NHO og ForUM.
Frode Elgesem orienterte om følgende arrangement hvor han har deltatt: 9. juni - Future Proof seminar i regi
av Rafto om OECDs retningslinjer og aktsomhetsvurderinger, og Menneskerettigheter i hagen – filmet
panelsamtale i regi av NIM, om åpenhetsloven, med Christoffer Bjørnum fra Forbrukertilsynet og Gro Nystuen
og Annine Kierulf fra NIM. Filmen har fått stor spredning i sosiale medier.
Beate Ekeløve-Slydal orienterte om seminar i regi av Koalisjonen for ansvarlig Næringsliv 9. juni hos Norsk
Hydro. Tonstad ledet den ene gruppen som drøftet: «Get started» - hva er kravene i Åpenhetsloven, og
hvordan gjøre gode aktsomhetsvurderinger?
2.2. NYTT FRA SEKRETARIATET
Sekretariatet innledet. Tonstad har innledet på følgende møter:
•
•
•
•

12. mai. Seminar i regi av Responsible Business Alliance i Brüssel om rettsutvikling mht ansvarlig
næringsliv
1. juni. Seminar om åpenhetsloven i regi av ambassaden i Singapore.
2. juni: Nito. Om åpenhetsloven og OECDs retningslinjer.
9. juni: Handelsbanken om ansvarlig næringsliv

Planlagte innledninger:

•

•

•
•

20. juni: Norges menneskerettighetsdialog med Indonesia – Halsaa innleder på en bolk om
menneskerettigheter og næringsliv, om OECDs retningslinjer, Kontaktpunktet. Forbrukertilsynet og
NHO vil også holde innledninger.
21. juni på Eksfin om ansvarlig næringsliv, aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven og
Kontaktpunktets arbeid med å fremme OECDs retningslinjer og håndtere klager. Halsaa, Tonstad og
Sand innleder.
23. juni. OECD policy makers roundtable. Tonstad innleder om åpenhetsloven og OECDs retningslinjer.
Forbrukertilsynet deltar også.
Planlagt seminar 9. juni med Workshop om ansvarlig næringsliv i regi av Innovasjon Norge er utsatt til
1. september.

3. KONTAKTPUNKTET. ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL
3.1. DIALOG MED FORBRUKERTILSYNET OG KOMPETANSEBYGGING
Elgesem, Dehli og sekretariatet ved Halsaa og Tonstad orienterte om andre runde i Kontaktpunktets kurs for
forbrukertilsynet som ble holdt 23. – 24. mai. Første kursrunde ble holdt 5.-6. mai. Kontaktpunktet har fått
gode tilbakemeldinger fra tilsynet om kurs, innhold og program. De kommer tilbake til Kontaktpunktet med
forslag til andre tema for kurs.
Tilsynet planlegger en konferanse om åpenhetsloven og ansvarlig næringsliv 22. – 23. november, og vil
samarbeide med Kontaktpunktet om program.
3.2. KONTAKTPUNKTETS MANDAT
Elgesem orienterte. Kontaktpunktet ble invitert til møte 25. mai med mandatgivende departement, der det ble
orientert om revidert mandat. BFD var også invitert til å orientere kort om status for implementering av
åpenhetsloven og tilpasninger til EU-direktivet. Elgesem ba om en del avklaringer i tråd med Kontaktpunktets
innspill til mandat. Departementene klargjorde at revidert mandat ikke gir nye føringer om endret praksis for
Kontaktpunktets arbeid, annet enn noen administrative rutiner knyttet til deltakelse på møter i OECD, og
åpenhetsloven i forhold til tilsynet samt noen språklige endringer i forhold til OECDs retningslinjer.
Vedtak: Kontaktpunktet tar nytt mandat til etterretning.
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/slutterklæring». Partene har fått tilsendt utkast til slutterklæring og kommentert disse.
Vedtak: Kontaktpunktet følger opp videre skritt i saken, med mål om å ferdigstille saken i første halvdel av
juli.
4.2. ENKELTSAK SOMO OG 474 ORGANISASJONER – TELENOR
Sekretariatet ved Tonstad orienterte om status for arbeidet med saken.
Beate Ekeløve-Slydal deltok ikke på behandling av denne saken.
4.3. ENKELTSAK KTNC WATCH – TOTAL, EQUINOR, TEHCNIP, SAMSUNG

Ola Mestad og sekretariatet ved Sand orienterte. Det vises til vedtak fra forrige møtet der Kontaktpunktet
støttet videre ressursbruk i saken med mål om å oppnå avtale, men ba meklerne presentere en plan med
tidsramme og kostnadsestimat innen medio mai. Det ble redegjort for status i saken. Medlemmene vil få en ny
oppdatering før ferien.
Vedtak: Medlemmene blir holdt orientert i løpet av de nærmeste uker og tar dermed stilling til evt
kostnadsestimat.
4.4. NY ENKELTSAK AV 31. MAI 2022.
Elgesem orienterte om at Kontaktpunktet har mottatt to saker som muligens kan behandles samlet i første
runde. Første punkt var å vurdere om noen av medlemmene eller sekretariatet har habilitetsspørsmål knyttet
til saken. Følgende medlemmer redegjorde for spørsmål rundt sin habilitet: Cathrine Dehli og Beate EkeløveSlydal. Medlemmene Frode Elgesem og Gro Granden vurderte redegjørelsene og fant at de nevnte
medlemmene var inhabile i saken.
Sekretariatet har kontaktet Utenriksdepartementet for å be om at det oppnevnes vikarer for disse
medlemmene, eventuelt at det etableres en permanent varaordning slik Kontaktpunktet har anmodet om
tidligere. Utenriksdepartementet har på bakgrunn fra forslag fra NHO og Forum utnevnt hhv Katarina Sætersdal
og Per Bondevik som stedfortreder. Disse medlemmene redegjorde for eventuelle habilitetsspørsmål, og de
anså ikke at de hadde noen habilitetsutfordringer i den saken.
Klagerne har anmodet om at Kontaktpunktet behandler saken innen 30. juni. Elgesem redegjorde for
Kontaktpunktets saksbehandlingsrutiner i saken. Det er urealistisk å få behandlet saken innen 30. juni.
Vedtak: Medlem Cathrine Dehli og Beate Ekeløve-Slydal deltar ikke i behandlingen av denne saken pga
habilitetsspørsmål. Vikar for disse til være Katarina Sætersdal og Per Bondevik.
Kontaktpunktet følger opp videre skritt i saken i tråd med OECDs prosedyrer og Kontaktpunktets
prosedyreretningslinjer.
4.5. 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 UNIÃO GERAL DOS TRALHADORES (UGT) MOT NORGES BANK
INTERNATIONAL MANAGEMENT – NBIM.
Sekretariatet ved Tonstad innledet. Saken ble avsluttet med felleserklæring og slutterklæring.
Tonstad orienterte om oppfølging etter mekling. NBIM har tatt initiativ til dialog med Kontaktpunktet om
utveksling av informasjon om ansvarlig næringsliv.
5. OECD OG KONTAKTPUNKTORDNINGEN
5.1. MØTE I OECDS WORKING PARTY FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT 27. - 29. JUNI OG
NCP NETWORK MEETING 29. JUNI – 1. JULI.
Elgesem orienterte. Kontaktpunktet har i tråd med nye føringer i revidert mandat søkt om og fått godkjent av
NFD å delta som observatør på WPRBC. Følgende planlegger å delta: WPRBC: Tonstad og Sand, NCP Network
meeting: Tonstad og Ekeløve-Slydal.
WPRBC vil i stor grad omhandle Stocktaking-prosessen.

NCP Network meeting har bl.a. følgende relevante saker på agendaen:
•
•
•
•

Kontaktpunktets informasjonsarbeid
Koordinering mellom kontaktpunkt i enkeltsaker
Training session: Hvordan bringe partene til bordet i enkeltsaker
Valgfritt: 1,5 dagers kurs: ILO training course on Labour Issues and Responsible Business Conduct.
Kontaktpunktets sekretariat har deltatt på dette tidligere, kan anbefales!

Vedtak: Kontaktpunktet deltar på WPRBC og NCP network meeting og holder kontakt med NFD om mulige
innspill til innlegg på WPRBC. Innlegg til NCP network meeting holdes der det er relevant.
5.2. NORDISK-BALTISK MØTE MELLOM KONTAKTPUNKTENE 20. MAI
Sekretariatet ved Tonstad, Sand og Halsaa orienterte. Sveriges kontaktpunkt inviterte til årlig møte i nettverket
for de nordisk-baltiske kontaktpunktene 20. mai. Sekretariatet deltok digitalt på møtet.
Det var gode diskusjoner om temaene for samlingen, som fokuserte på følgende områder:
•
•

Regulatory developments and the role of the NCP. Kristel Tonstad holdt presentasjon om
åpenhetsloven og involvering og rolle for Kontaktpunktet.
Designing and conducting awareness surveys on RBC drawing on the examples of LAC and the
Norwegian NCP. How can results be used by the NCP. Åse Sand holdt presentasjon om den norske
næringslivsundersøkelsen og hvordan resultatene har blitt brukt i Kontaktpunktets arbeid.

Island meldte seg til å invitere til neste møte i nordisk-baltisk NCP nettverk i 2023.
6. KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID (11:00 – 11.20)
6.1. INTERNASJONAL OG NASJONAL UTVIKLING PÅ ANSVARLIG NÆRINGSLIV
Elgesem og sekretariatet ved Tonstad orienterte om nyere utvikling på feltet, særlig om EUs forslag til direktiv
om aktsomhetsvurderinger «Directive on corporate sustainability due diligence». Norsk innspill vil sendes til
høsten. BFD har oppfordret til at innspill sendes direkte til EU-kommisjonen, og Kontaktpunktet har sendt
innspill 23. mai.
6.2. DILEMMASAMLING I SAMARBEID MED NHO OG TRANSPARANCY INTERNATIONAL
Elgesem og sekretariatet ved Halsaa og Tonstad orienterte. Det vises til protokoll fra møtet i Kontaktpunktet 7.
februar, der flertallet støtter at Kontaktpunktet bidrar til utarbeidelse av en dilemmasamling som et verktøy for
næringslivet til å håndtere dilemmaer knyttet til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, og der
sekretariatet fikk i oppdrag å arbeide videre med å ferdigstille dilemmasamlingen.
Det har blitt holdt et nytt møte i en utvidet arbeidsgruppe for verktøyet, for å avklare felles forståelse av
målsetning med samlingen, der Elgesem, Tonstad og Halsaa deltok. Det arbeides med et nytt utkast. Det er
foreslått dato for lansering 19. september.
Vedtak: Sekretariatet arbeider videre med å ferdigstille dilemmasamlingen.
7. EVENTUELT (11:20 – 11:30)
A.

KOMMENDE ARRANGEMENT

Forslag om møtetider i Kontaktpunktet høst 2022

29. august
26. september
10. oktober seminar Virksomhetsplanlegging ca 9:00 – 13:30
7. november
12. desember
Alle møtetider er 9-11:30.
Møter i OECD:
27. – 29 juni: OECD WPRBC
30. juni – 1. juli: OECD NCP Network Meeting

