
 

 

 

PROTOKOLL FRA MØTE 24. OKTOBER 2022 KL 12:30 - 15:00 – KONTAKTPUNKTET FOR 

ANSVARLIG NÆRINGSLIV, STED:  UTENRIKSDEPARTEMENTET (KG 415) 

Kontaktpunktet: Frode Elgesem, Gro Granden, Cathrine Dehli og Beate Ekeløve-Slydal 

Sekretariatet: Kristel Tonstad og Åse Sand 

Møtet begynte med behandling av sak 4.1.  

1.  PROTOKOLL FRA MØTE I KONTAKTPUNKTET 26. SEPTEMBER 2022  

Vedtak: Protokoll fra møte i Kontaktpunktet 26. september er godkjent.  

2.  OPPSUMMERING AV RELEVANT ARBEID SIDEN FORRIGE MØTE  

2.1. NYTT FRA KONTAKTPUNKTMEDLEMMENE  

• Lovkommentar om åpenhetsloven ved Elgesem og Tonstad er nå fullført. Elgesem har deltatt på Rafto-

challenge og holdt innlegg om ansvarlig næringsliv og åpenhetsloven.  

• LO har nedsatt gruppe som skal jobbe med åpenhetsloven, som skal jobbe med egen organisasjon. 

Granden får en del henvendelser omkring loven.  

• Dehli har deltatt i NHOs bærekraftsforum. Telenor la frem erfaringer fra klagesaken behandlet av 

Kontaktpunktet (CSJA vs. Telenor).  

• Ekeløve-Slydal har hatt møte med OSSEs spesialrepresentant om menneskehandel og deltok i 

rundebord i Malta bl.a. om erfaring med åpenhetsloven.  

2.2. NYTT FRA SEKRETARIATET  

• Sekretariatet hadde møte med Norad ved avdeling for nye partnerskap om OECDs retningslinjer og 

Kontaktpunktordningen 10. oktober.  

• Sekretariatet ved Tonstad deltok i rundebord i regi av PeaceNexus på verdensdagen for konfliktløsning 

sammen med bl.a. det nederlandske Kontaktpunktet, IFC og klagere i enkeltsaker om hvordan man 

kan styrke de langsiktige konsekvensene av dialog- og meklingsordninger.  

• Sekretariatet ved Sand ble invitert av OECD-sekretariatet til å delta i møte med Business for Inclusive 

Growth B4IG og dele erfaringer med å promotere OECDs retningslinjer og aktsomhetsvurderinger.  

• Sekretariatet ved Tonstad holdt innlegg hos Norsk Arbeidsrettslig Forening (NARF) om åpenhetsloven 

og OECDs retningslinjer og deltok i panelsamtale om sammenhenger med arbeidsretten.  

 



3.  KONTAKTPUNKTET. ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL   

3.1. KONTAKTPUNKTETS ANMODNING OM VARAORDNING M.V. 

Elgesem orienterte. Basert på vedtak fattet i forrige møte, har Kontaktpunktet bedt om et eget møte med 

Utenriksdepartementet ved Guldbrandsen om avslag på forslag om å innføre varaordning. Møtet ble avholdt 

17. oktober. Elgesem og Sand deltok fra Kontaktpunktet og sekretariatet, og redegjorde nærmere for behovet 

for en varaordning. Det ble blant annet understreket at Kontaktpunktet skiller seg noe fra andre, lignende 

organer ved det at man representerer ulike interessenter og dermed ikke bør ha forfall. Ad hoc-varaer et ikke 

fullt ut tilfredsstillende, og det er ikke sikkert at de samme kommer tilbake. Videre ble det påpekt at en ordning 

med faste vararepresentanter kunne gjøre det lettere å bruke medlemmene som meklere, noe som vil være 

positivt både for kompetansebygging og for Kontaktpunktets økonomi. Guldbrandsen redegjorde for 

departementets syn. Dette ligger fast, men Guldbrandsen var åpen for et nytt innspill fra Kontaktpunktet med 

en bredere begrunnelse for behovet. Guldbrandsen var også åpen for et innspill om stemmereglene i 

Kontaktpunktet, herunder hva som skal gjelde ved stemmelikhet.  

Vedtak: Kontaktpunktet utarbeider et bredere anlagt notat med tilrådning om varaordning til neste møte.   

3.2. ENDRINGER I SEKRETARIATET    

Elgesem og sekretariatet ved Tonstad orienterte om status for rekruttering til midlertidig stilling i sekretariatet.  

4.  BEHANDLING AV ENKELTSAKER  

4.1. NY ENKELTSAK AV 31. MAI 2022 

Elgesem innledet. Det tas sikte på å ferdigstille utkast til innledende vurdering innen utgangen av oktober. Den 

vil forelegges partene med ti dagers frist til å gi eventuelle merknader iht. Kontaktpunktets prosedyreregler.  

Ekeløve-Slydal og Dehli deltok ikke i behandling av denne saken. Per Bondevik og Katarina Sætersdal er 

oppnevnt som stedfortredere.  

Vedtak: Kontaktpunktet følger opp videre skritt i saken i tråd med OECDs og Kontaktpunktets prosedyrer.  

4.2. OPPFØLGING I ENKELTSAK FIRE FAGFORENINGER VS. NBIM 

Sekretariatet ved Tonstad orienterte. Partene i saken er invitert til oppfølgingsmøte seks måneder etter 

avslutning av meklingen jf. Kontaktpunktets slutterklæring. Møtet finner sted 27. oktober på Teams.  

5.  OECD OG KONTAKTPUNKTORDNINGEN  

5.1. MØTER I OECDS WORKING PARTY OG NCP NETWORK MEETING   

Elgesem og sekretariatet ved Tonstad og Sand innledet. Working Party for Responsible Business Conduct 

(WPRBC)-møtet 28. – 30. september omhandlet «targeted updates» av OECDs retningslinjer. Det blir utsendt 

nye utkast til de ulike kapitlene i forkant av møtet 14. – 16. november. Det legges opp til å sende innspill til 

NFD. Det legges opp til deltakelse fra sekretariatet ved Tonstad som observatør i WPRBC-møtet 14. – 16. 

november og til deltakelse fra Kontaktpunktet ved Elgesem og sekretariatet ved Sand/Tonstad i nettverksmøtet 

17. – 18. november i Paris. Ekeløve-Slydal deltar i Peer Review av Kontaktpunktet i Peru i november.  

Vedtak: Kontaktpunktet følger opp sakene fra WPRBC og NCP Network Meeting og holder kontakt med NFD i 

forbindelse med møtene i november.   

https://www.responsiblebusiness.no/iuf-effat-iuf-seiu-og-ugt-vs-nbim/


6.  KONTAKTPUNKTETS INFORMASJONSARBEID  

6.1. INFORMASJONSFILM OM AKTSOMHETSVURDERINGER 

Sekretariatet ved Sand orienterte. Filmen gjennomgår de seks trinnene i OECDs veileder for 

aktsomhetsvurderinger. Formålet er å få flere bedrifter til å komme i gang med arbeidet. Planen er å ferdigstille 

filmen i løpet av november.  

6.2. NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSEN  

Elgesem og sekretariatet ved Sand innledet. Spørreundersøkelsen gjennomføres av Sentio i henhold til avtale, 

og består både av ja/nei spørsmål og dybdeintervjuer til utvalgte bedrifter. Det legges til enkelte spørsmål for å 

fange opp eventuell utvikling av arbeidet med ansvarlighet/bærekraft i virksomhetene siden 2019 og enkelte 

spørsmål om åpenhetsloven, sistnevnte utformet i samråd med Forbrukertilsynet. Dehli spilte inn at det bør 

være flere spørsmål knyttet til status for implementering av åpenhetsloven. Medlemmene ble bedt om å gi 

skriftlige innspill innen 25. oktober. Det legges opp til felles lansering av resultatene med Amnesty, jf. gode 

erfaringer med felles presentasjon av resultatene fra næringslivsundersøkelsene i 2020.  

Vedtak: Næringslivsundersøkelsen igangsettes og det legges opp til lansering vår/forsommer 2023 

6.3. BIDRAG I SEMINARER OG KURS M.V. 

Kontaktpunktet ved Elgesem og sekretariatet ved Tonstad og Sand orienterte. Kontaktpunktet er invitert til å 

bidra i Forbrukertilsynets kurs om åpenhetsloven 30. november (om aktsomhetsvurderinger trinn 1 til 3) og 

Rafto-stiftelsens fellessamling i «Future Proof» prosjektet 23. november. Dehli bidrar i førstnevnte og Elgesem i 

sistnevnte. Kontaktpunktet og sekretariatet bidrar i Forbrukertilsynets konferanse om åpenhetsloven 7. 

desember. NHO har uttrykt interesse for å planlegge kurs om aktsomhetsvurderinger med bidrag fra 

Kontaktpunktet. Det legges opp til en diskusjon om Kontaktpunktets egne kursplaner i 2023 i VP-seminaret. 

Etterspørselen er fortsatt stor.  

6.4. INTERNASJONAL OG NASJONAL UTVIKLING PÅ ANSVARLIG NÆRINGSLIV  

Dehli m.fl. orienterte om nyere utvikling på feltet i EU og i Norge; bl.a. sosiale vilkår i EUs taksonomi for 

bærekraftig finans og fremleggelse av ny stortingsmelding om statens direkte eierskap («Et grønnere og mer 

aktivt statlig eierskap»).   

7.  EVENTUELT  

Kommende møter i Kontaktpunktet (Oslo) 

Virksomhetsplanlegging  9. november (kl. 12 – 16) 
Kontaktpunktmøte  12. desember 

 

Møter i OECD (Paris)  

OECD WPRBC  14. – 16. november  
NCP network meeting 17. – 18. november  

 

Andre møter  

UN BHR Forum   28. – 30. november (Genève)  
Åpenhetskonferansen 7. desember (Skien) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/b45b4a63e301435293bd1b10d1ede45b/no/pdfs/stm202220230006000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b45b4a63e301435293bd1b10d1ede45b/no/pdfs/stm202220230006000dddpdfs.pdf

